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1. INTRODUÇÃO
O número de sites disponíveis na internet está em constante crescimento (Internet
Live Stats, 2018). Este fato torna necessária a implementação de servidores web
para hospedar esses e outros serviços. De modo geral, espera-se que o conteúdo
disponibilizado pelos sites seja armazenado em servidores que possuem
implementações mínimas relacionadas aos aspectos de segurança. Esta
característica também é desejada no servidor web infoprojetos.com.br, pertencente
ao Eixo de Informação e Comunicação do IFPR-Paranaguá. Este servidor é o objeto
de estudo deste trabalho. Com o auxílio de ferramentas para análise e auditoria de
segurança, o servidor infoprojetos.com.br será analisado visando a identificação
falhas de segurança. Após esta etapa, será proposto um novo servidor web com as
correções das falhas identificadas tornando-o mais seguro e estável que seu
antecessor.

1.1 MOTIVAÇÃO
Falhas de segurança em servidores web é um problema comum atualmente. O
número de ataques bloqueados no ano de 2017, foi de 229 mil (Symantec, 2017).
Visto que não existe um servidor totalmente seguro (McAfee, 2017), o servidor web
do Eixo de Informação e Comunicação (infoprojetos.com.br) que hospeda os
serviços de rede, entre eles o Moodle, também está sujeito a ataques relacionados
às falhas de segurança. Estes ataques podem explorar falhas de diferentes
categorias, tais como: sistema operacional, serviços instalados, pacotes de
software, portas abertas, etc. A partir de estudos sobre a implementação de
servidores web, práticas de segurança e principais ataques que esses servidores
sofrem, espera-se, se possível, implementar um servidor web seguro que possua o
menor número possível de falhas conhecidas tornando-o, desta forma, um servidor
mais seguro que seu antecessor.

1.2 OBJETIVOS
Objetivo Geral: Implementar um servidor web seguro.
Objetivos Específicos:
a) Estudos sobre segurança de servidores web (visando os principais ataques e
técnicas de defesa usadas na área).
b) Estudo sobre ferramentas de segurança.
c) Análise do servidor web infoprojetos.com.br.
d) Estudo sobre técnicas e ferramentas para implementação de um servidor
web seguro.
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1.3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
O problema abordado neste trabalho é a coleta de informações e análise de
vulnerabilidades do servidor web infoprojetos.com.br. Este servidor hospeda, entre
outros, o ambiente virtual de aprendizado chamada Moodle. Após a análise, a
validação e a solução das vulnerabilidades encontradas, será proposto a
implementação de um servidor web seguro a fim de substituir o servidor atual.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO
O documento está estruturado da seguinte maneira: Na seção 2 são apresentados
conceitos teóricos. Uma definição sobre servidor web e suas vulnerabilidades são
encontradas na seção 3. Na seção 4, se encontra uma o trabalho relacionado. A
seção 5 é feita uma descrição sobre o Pentest e suas fases. A Seção 6 trata das
ferramentas e exemplos de uso. Na seção 7, estão os resultados das execuções da
ferramentas. A seção 8 traz as vulnerabilidades e as soluções recomendadas,
enquanto a seção 9 trata de técnicas de hardening, para aumentar a segurança do
servidor. A seção 10 contém as considerações finais sobre este trabalho. Por fim, a
seção 11 diz respeito as referências usadas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A literatura que sustenta os conceitos sobre a área de segurança é extensa.
Abordar todas é uma tarefa que excede este trabalho. Neste sentido, esta seção
tem por objetivo explicar os conceitos usuais na área de segurança. Por isso, a
seção se inicia descrevendo os principais conceitos sobre comunicação em rede, o
modelo cliente servidor, protocolos, e comunicação em camadas. Em seguida, são
apresentados os conceitos sobre segurança da informação detalhando as
diferenças entre segurança física e lógica. Por fim, a seção detalha a segurança
aplicada em sistemas operacionais.
2.1 COMUNICAÇÃO EM REDE
A evolução das redes de computadores, alavancada pela Internet, trouxe inúmeras
possibilidades para os usuários de computadores. Entre elas, a possibilidade de
criar conteúdo e compartilhá-lo com pessoas de qualquer lugar do mundo
(Tanenbaum, 2011). Os conteúdos elaborados e difundidos possuem os mais
variados tipos, entre eles: texto, vídeo, figuras, fotos e áudios. Indiferentemente do
tipo do conteúdo, neste trabalho eles são referenciados apenas como dados.
2.1.1 MODELO CLIENTE x SERVIDOR
A maneira pela qual os usuários compartilham os dados pode ser
caracterizada pelo modelo de comunicação. Em sua forma mais elementar, o
modelo é do tipo "Cliente x Servidor". Neste modelo, um dos componentes da
comunicação, sendo ele uma pessoa ou um computador, atua como servidor e
disponibiliza os dados para que um ou mais clientes possam acessá-los
(Tanenbaum, 2011).
2.1.2 PROTOCOLOS
Para que a transmissão dos dados entre cliente e servidor ocorra, é
necessário um ou mais protocolos de comunicação. Os protocolos são acordos
estabelecidos entre uma origem e um destino visando a troca de informações
(Tanenbaum, 2011).
2.1.3 COMUNICAÇÃO EM CAMADAS
A comunicação nas redes de computadores, principalmente na Internet,
utiliza um conjunto de protocolos chamado pilha de protocolos TCP/IP, ou em outras
literaturas, Arquitetura TCP/IP (Tanenbaum, 2011). O nome da arquitetura faz
referência aos dois principais protocolos da pilha, o Transmission Control Protocol
(TCP) e o Internet Protocol (IP) (Morimoto, 2011).
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Estes 2 protocolos são, no entanto, apenas uma parte do todo. A Arquitetura
TCP/IP estabelece que a comunicação deve ser efetuada utilizando o conceito de
camadas. Para isso, se define 5 camadas (Tanenbaum, 2011). São elas:
● Aplicação (5): responsável pela troca de informações com os usuários.
Nesta camada encontra-se os protocolos de nível mais alto e que
tratam os dados diretamente com a aplicação.
● Transporte (4): responsável pela transferência de dados entre duas
máquinas, independente da aplicação, tipo ou configuração em que
nelas se encontram.
● Rede (3): responsável pelo endereçamento e envio dos pacotes até
seus respectivos destinos. Uma característica importante desta
camada é que ela identifica os dispositivos de maneira universal. Isto
é, todo dispositivo diretamente conectado à internet possui uma
identificação única e exclusiva padronizada por esta camada.
● Enlace (2): responsável pela conversão de um fluxo de dados
fornecido pela Camada Física, em um fluxo de dados que serão
utilizados pela Camada de Rede, e vice-versa.
● Física (1): trata da transmissão de bits por um canal físico de
comunicação.
A principal vantagem da comunicação em camadas é a capacidade de
interconexão entre dispositivos e aplicações distintas em uma mesma comunicação
(Tanenbaum, 2011). Isto é, um computador conectado à Internet, via cabo de rede,
utilizando o sistema operacional Windows, pode acessar um site específico
hospedado em um computador com sistema operacional GNU/Linux e conectado
via fibra óptica.
Segundo Tanenbaum (2011), para cada uma das cinco camadas são
encontrados diversos protocolos, cada um com sua função e característica
específica. Os principais protocolos são descritos a seguir:
Camada de Aplicação (5) :
HTTP: usado para atender e responder às requisições dos clientes.
Baseado no modelo Cliente x Servidor.
DNS: usado para mapear o nome dos domínios para seus respectivos
endereços na Camada de Rede.
FTP: usado para a transferência de arquivos.
SMTP: responsável pelo correio eletrônico.
Camada Transporte (4):
TCP: protocolo orientado à conexão e confiável que permite a entrega
sem erros de um fluxo de dados.
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UDP: protocolo sem conexão e não confiável para aplicações que não
desejam controle no fluxo de dados.
Camada Rede (3):
IP: atualmente existem duas versões deste protocolo. O IPv4 e o IPv6.
O IPv4 é constituído por um conjunto de 32 bits s eparados em grupos
de 8 por um ponto. Cada grupo representa um byte e
 é descrito em
decimal (Ex.: 192.168.1.30). Ainda que esteja perdendo espaço para o
IPv6 (em função da quantidade de dispositivos capaz de endereçar), o
IPv4 é o mais utilizado e é o padrão de endereçamento referenciado
neste trabalho.
ICMP: protocolo de controle utilizado para testar conectividade e
informar erros de comunicação.
Camada Enlace (2):
Ethernet: padrão utilizado para conexões em redes locais, também
conhecidas como LAN ( Local Area Network).
Camada Física (1): existem padrões de comunicação como por exemplo:
RDIS: responsável pela distribuição simultânea de voz, vídeos, dados e
outros serviços.
SONET: multiplexação para redes de fibra ótica.
DSL: responsável pela distribuição de dados via linhas telefônicas.
A comunicação em camadas permite que o compartilhamento de dados
entre os usuários ocorra de maneira eficaz. Esta comunicação, não
necessariamente, se preocupa com a segurança dos dados que trafegam nas
redes. Este é um tema que excede as definições dos protocolos. Por isso, a
próxima seção aborda o assunto da segurança da informação e apresenta os
principais conceitos e mecanismos para que ela seja implementada na
comunicação em rede.

2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Uma vez que a comunicação em rede permite a troca de informações entre
entidades geograficamente distantes, é importante que a troca ocorra de maneira
segura. Isto é desejado porque as informações produzidas por uma instituição tem
valor para tal, seja associado ao seu funcionamento e/ou manutenção das suas
vantagens competitivas (Peixinho, Ivo de Carvalho. 2013).
Ainda de acordo com a norma NBR ISO/IEC 177991:2001, a segurança da
informação consiste na preservação de três características básicas:
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a) Confidencialidade: garantia de que a informação seja acessada somente
por pessoas autorizadas.
b) Integridade: certeza de que a informação é exata, completa e os métodos
de processamento seguros.
c) Disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso
à informação e aos ativos correspondentes, sempre que necessário.
Além das três características citadas, vale ressaltar a importância do backup
e da redundância dos arquivos da organização. Uma ou mais cópias dos dados, são
uma garantia de segurança, que pode parecer simples mas, são importantes para o
administrador. Não é recomendado realizar o backup n
 o mesmo dispositivo, mas
sim em dispositivos separados, por questões de redundâncias dos arquivos
(GetCard).
2.2.1 SEGURANÇA FÍSICA E SEGURANÇA LÓGICA
Existem duas classificações básicas de segurança: a segurança física e a
segurança lógica. Ambas são importantes quanto a preservação dos dados e
serviços oferecidos pelas organizações, sejam elas públicas ou privadas (MELLO,
2017). Uma descrição sucinta é apresentada a seguir:
Segurança Física: abrange todo o ambiente onde os sistemas de informação estão
instalados, incluindo o prédio, portas de acesso, trancas, salas e os próprios
computadores. Ainda que pertinente, este aspecto da segurança não pertence ao
escopo deste trabalho.
Segurança Lógica: compreende os mecanismos de proteção baseados em software.
Para citar alguns: senhas, controle de acesso, criptografia, firewalls, redes virtuais
privadas entre outros.

2.2.2 SEGURANÇA LÓGICA
A segurança lógica é composta por diversos mecanismos que visam impedir
ou mitigar possíveis problemas de segurança causados por agentes externos ao
sistema. São apresentados a seguir alguns dos mecanismos empregados
atualmente (MELLO, 2017).
Firewall: o firewall é um mecanismo que tem por finalidade controlar o acesso
aos serviços oferecidos pelas organizações. Ele pode ser implementado na
forma de dispositivo único bem como em arranjo com outros dispositivos de
segurança.
Packet filtering: tecnologia que analisa individualmente os pacotes que
chegam e passam do nível de enlace para o nível de rede. Evita desde
ataques simples até ataques sofisticados.
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Application proxy: permite a análise e filtragem até a camada de aplicação.
Controla toda a comunicação de um serviço entre as máquinas internas e
externas.
A segurança lógica apresentada neste capítulo discute conceitos básicos
sobre entidades externas aos serviços que provém mecanismos de segurança.
Entretanto, a segurança lógica também abrange aspectos internos ao próprio
sistema, incluindo o próprio sistema operacional. Estes conceitos são descritos na
próxima seção.
2.3 SEGURANÇA EM SISTEMAS OPERACIONAIS
Os aspectos relacionados a segurança de sistemas operacionais não fazem
distinção entre os sistemas existentes. Contudo, para descrever estes aspectos é
utilizado como estudo de caso o sistema operacional GNU/Linux. Inicialmente são
descritos os conceitos sobre a segurança no sistema de arquivos, em seguida os
aspectos relativos ao terminal de comandos e por fim são descritos algumas
características da segurança no acesso remoto.

2.3.1 SEGURANÇA NO SISTEMA DE ARQUIVOS
Boas práticas de segurança em um sistema GNU/Linux incluem o
particionamento do disco em divisões lógicas, chamadas partições, que armazenam
os principais diretórios do sistema. Além de manter as informações organizadas,
contribuem também para a segurança dos arquivos. Usuários mal intencionados
podem se aproveitar do diretório "/tmp", por exemplo, onde qualquer usuário pode
escrever, para introduzir programas maliciosos para tentar acesso ao sistema
(MELO, 2014).

2.3.2 SEGURANÇA NO TERMINAL
Quanto ao acesso ao terminal, é preciso se preocupar com possíveis ataques
remotos e também com funcionários mal intencionados que podem ter acesso físico
ao local do servidor. Quando um terminal está ativo como usuário root, é importante
terminar a seção após um período de inatividade. Uma maneira de implementar
essa funcionalidade é com uma variável disponível nos sistemas GNU/Linux
chamada TMOUT. Esta variável controla o tempo de vida de um terminal, podendo
assim, limitar o tempo de uso como root, para impedir o uso indevido (MELLO,
2017).

2.3.3 SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO REMOTA
É comum os administradores de sistemas necessitarem de acesso remoto
para suas tarefas. Apesar de ser uma prática comum, alguns cuidados devem ser
tomados. O acesso remoto ao servidor web, deve ser efetivado utilizando tráfego
12

criptografado, através de uma conexão segura. Uma opção é a ferramenta
OpenSSH. Ela é uma ferramenta de código aberto, gratuita, e que permite
estabelecer uma conexão remota entre dois dispositivos (MELO, 2014).
Apresentados os conceitos básicos de segurança, a próxima seção tem por
objetivo explicar as definições de um servidor web e as vulnerabilidades que o
mesmo está sujeito.
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3. SERVIDOR WEB
O conceito de comunicação do tipo Cliente x Servidor, implica na existência de um
ou mais dispositivos conectados à rede. Os dispositivos que atuam como servidores
possuem características específicas, cuja finalidade é prover recursos aos demais
dispositivos. Neste sentido, encontram-se diversos tipos de servidores com as mais
variadas finalidades, entre eles destacam-se: servidor de arquivos, servidor de
impressão, servidor de Internet e servidor de banco de dados.
Um dos serviços mais utilizados atualmente é o fornecido pelo servidor web.
Este serviço disponibiliza conteúdos web, tais como: páginas, documentos HTML,
imagens e conteúdo multimídia.
Para implementar este serviço, utiliza-se um software instalado em conjunto
com um sistema operacional, cujo o objetivo é aceitar requisições HTTP de clientes,
retornando conteúdo web para tais requisições. Os servidores web mais utilizados
na atualidade são o Apache (Apache) e o Nginx (NGINX, 2018).
Um servidor web também pode hospedar aplicações denominadas
aplicações web. Uma aplicação web é um software (ou um conjunto de softwares)
que está disponível para qualquer usuário que esteja conectado à Internet.
Evidentemente, algumas aplicações exigem credenciais de acesso, pois são
aplicações restritas a determinados grupos de usuário. Um exemplo são aplicações
bancárias, apenas clientes do banco tem acesso à aplicação.
As aplicações web podem ser classificadas de acordo com sua finalidade,
entre as mais conhecidas tem-se: aplicações bancárias, ensino à distância,
buscadores, e-mail, redes sociais, entre outras.
Tanto o servidor quanto às aplicações web estão sujeitas a problemas de
segurança. Neste sentido, as próximas seções destacam as principais
vulnerabilidades nas aplicações web e no servidor, respectivamente.

3.1 VULNERABILIDADES EM APLICAÇÕES WEB
A OWASP (Open Web Application Security Project) é uma comunidade online que
tem por objetivo criar e disponibilizar de forma gratuita, artigos, metodologias,
documentações e ferramentas no campo da segurança de aplicações web
(OWASP, 2017). A OWASP também disponibiliza um ranking, publicado de ano em
ano, em que são listadas as ameaças mais comuns para uma aplicação web. A lista
é resultado de um estudo de diversos especialistas da área de segurança.
Abaixo, o ranking do ano de 2017.
1. Injeção de Código: injeção de código, como SQL, NoSQL e injeção LDAP,
ocorre quando um trecho de código não confiável é enviado junto à um
comando ou uma query. Esse código pode executar comandos inesperados,
acessar dados de um banco de dados ou até mesmo apagar registros em
uma tabela sem uma autorização necessária.
2. Quebra de Autenticação: f unções relacionadas a autenticação das aplicações
são geralmente implementadas de maneira incorreta, permitindo o
14

comprometimento de senhas, tokens de sessão ou até mesmo, explorar
outras falhas para assumir a identidade do usuário por tempo indeterminado.
3. Exposição de Dados Sensíveis: muitas aplicações web não protegem de
maneira eficiente seus dados mais importantes como, dados financeiros,
informações pessoais dos seus clientes e senhas. Hackers podem roubar ou
modificar esses dados e usar em benefício próprio. Dados dessa importância,
devem ser protegidos com uma camada extra de criptografia.
4. Entidades Externas de XML: processadores XML mais antigos ou mal
configurados fazem referências a entidades externas dentro do XML. Estas
entidades externas podem ser usadas para divulgar arquivos internos usando
o manipulador de URI, compartilhamento de arquivos internos, execução
remota de código e ataques de negação de serviço.
5. Quebra de Controle de Acesso: r estrições sobre o que usuários autenticados
podem fazer não são implementadas de maneira satisfatória. Hackers podem
explorar essas falhas para ganhar acesso não autorizado a contas de
usuários, modificar dados ou até mesmo mudar os direitos de acesso dos
usuários.
6. Configuração Incorreta de Segurança: um dos problemas mais comuns.
Geralmente resultado de manter o servidor somente com a configuração
padrão de segurança, serviços de nuvem abertos, cabeçalhos HTTP mal
configurados e mensagens de erros verbosas contendo informações
importantes. Não só todos os sistemas operacionais, frameworks, bibliotecas
e aplicações devem ser configuradas de maneira segura, como também
devem ser atualizadas regularmente.
7. Cross-Site Scripting (XSS): o
 ataque consiste em uma vulnerabilidade
causada pela falha nas validações dos parâmetros de entrada do usuário e
resposta do servidor na aplicação web. Este ataque permite que código
HTML ou Javascript seja inserido de maneira arbitrária no navegador do
usuário alvo.
8. Deserialização Insegura: a desserialização insegura geralmente leva à
execução remota de código. Podem ser usados para executar ataques,
incluindo ataques de repetição,ataques de injeção e ataques de
escalonamento de privilégios.
9. Utilização de Componentes com Vulnerabilidades Conhecidas: componentes,
como bibliotecas, frameworks e
 outros softwares, são executados com os
mesmos privilégios da aplicação. Se um componente vulnerável é explorado,
isso pode acarretar sérios danos aos dados ou comprometimento do servidor.
Aplicações e APIs usando componentes com vulnerabilidades conhecidas
estão com suas defesas comprometidas e vulneráveis a diversos ataques.
10. Log e Monitoramento Insuficientes: registro e monitoramento insuficientes,
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juntamente com integração ausente, permite aos hackers atacar sistemas,
manter a persistência e adulterar, extrair ou destruir dados. A maioria dos
estudos sobre violações mostra que leva 200 dias para detectar uma
violação, normalmente detectados por partes externas, em vez de processos
internos ou monitoramento.
As vulnerabilidades nas aplicações web são algumas das maneiras de
explorar falhas de segurança em servidores web. Contudo, elas não são as únicas.
Existem vulnerabilidades associadas diretamente a outros serviços hospedados no
servidor bem como no próprio sistema operacional. Estas vulnerabilidades são
descritas na próxima seção.

3.2 VULNERABILIDADES EM SERVIDORES WEB
Um servidor web geralmente fica acessível
conectado à Internet. Assim, este servidor
relacionadas aos aspectos de segurança.
Entre os problemas de segurança vinculados
de problema específico, chamado ataque de
abordado na próxima seção.

para qualquer dispositivo que esteja
está sujeito a intervenções diversas
à servidores web, destaca-se um tipo
negação de serviço. Este problema é

3.2.1 ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO
Um ataque de negação de serviço gera a indisponibilidade do serviço. Esta
problema fere um dos princípios da segurança da informação, o princípio da
Disponibilidade, já citado.
Este ataque é mencionado também na literatura como Denial of Service
(DoS). Seu funcionamento consiste em utilizar um cliente (ilegítimo) para efetuar
uma quantidade de requisições maior do que o servidor é capaz de responder,
fazendo com que este pare de operar devido a falta de recursos (GU, Qijun. 2007).
Existe uma variação deste ataque chamada Ataque Distribuído de Negação
de Serviço, do inglês, Distributed Denial of Service (DDoS). Este ataque é criado a
partir de um conjunto de máquinas clientes (ilegítimos) que visam, de maneira mais
rápida e poderosa, esgotar os recursos do servidor (Mirkovic, Jelena. 2004). Para
isto, um indivíduo (mal intencionado) infecta diversas máquinas com programas
DDoS. Com as máquinas sob seu controle, ele pode organizar um ataque em
massa para um alvo específico.

3.2.2 ATAQUES DDoS
Os ataques de negação de serviço são os ataques que mais causam
problemas para os servidores. Segundo um relatório da Kaspersky Lab, no quarto
trimestre de 2017, foram registrados ataques em 84 países. Tradicionalmente a
China é líder, sendo responsável por quase 60% desses ataques (Kaspersky, 2017).
As siglas Q3 e Q4, dizem respeito ao terceiro e quarto trimestre, respectivamente.
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Figura 1: Distribuição de ataques DDoS por país, terceiro (Q3) e quarto (Q4) trimestres.
Fonte: https://securelist.com/ddos-attacks-in-q4-2017/83729/

De modo parecido, a China também lidera o ranking de países que são alvos
de ataques. Com 51.84% dos ataques sendo direcionados a esse país.
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Figura 2 - Distribuição de alvos de ataques DDoS exclusivos por país, Q3 e Q4 2017
Fonte: https://securelist.com/ddos-attacks-in-q4-2017/83729/

Fica evidente que os ataques de negação de serviço distribuídos são um dos
principais recursos utilizados para tornar indisponível servidores web. Contudo,
existem um conjunto de ataques, cada qual com sua especificidade, que exploram
outras falhas de segurança. Estes ataques são descritos a seguir.
SYN Flooding: Esse ataque explora o mecanismo de estabelecimento de conexões
TCP, three-way-handshake. O mecanismo funciona com o indivíduo requisitando
alguma ação para o servidor - como o acesso à uma página web por exemplo -, o
servidor responde essa requisição, confirmando que a página pode ser acessada. O
indivíduo, por sua vez, manda uma terceira mensagem para o servidor, avisando
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que irá acessar a página. O ataque funciona com um envio de N requisições para o
servidor, não deixando o mesmo responder. Causando assim, um overflow na pilha
de memória e ignorando todas as requisições de clientes legítimos (Nakamura,
Emilio Tissato. 2007).
Smurf Attack: Funciona com o hacker enviando um ICMP Echo (Internet Control
Message Protocol) para um broadcast específico (sub-rede), em que os
computadores nessa sub-rede recebam esse request, mas em vez de mandar um
reply p
 ara o hacker, é mandado para o endereço de IP da vítima, IP esse que é
mandado junto com o broadcast. O sucesso do ataque depende de quantos
computadores estiverem nessa sub-rede, podendo ser centenas e até milhares.
Como resultado, a internet da vítima pode ficar lenta e até mesmo inutilizável
(Kaspersky).
UDP Flood Attack: Se aproveitando da ausência do three-way-handshake no UDP,
esse ataque envía diversos pacotes UDP para todas as portas abertas do servidor
da vítima. O servidor procura saber qual aplicação está aguardando pelo pacote,
quando percebe que nenhuma aplicação espera pelo pacote, emite então um ICMP
para o destinatário informando que o pacote não encontrou seu destino. O servidor
fica aguardando um retorno do destinatário, fato que não iria acontecer pois o
destinatário está usando um IP falso. Se uma grande quantidade de pacotes forem
enviadas para o servidor da vítima, causará o esgotamento de recursos e o servidor
pode ficar fora do ar ou até mesmo ser necessário reiniciar (Sign, Aarti. 2010).
Como visto, existem diversos problemas de segurança que podem ser
explorados por um atacante. Desta forma, manter o servidor e as aplicações web
seguras é importante. Neste sentido, a próxima seção descreve um trabalho que
apresenta uma abordagem para minimizar os problemas de segurança no servidor
web.
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4. TRABALHO RELACIONADO

A necessidade de um servidor seguro, pode abranger as mais diversas
técnicas. O trabalho a seguir utiliza-se da técnica hardening p
 ara a proteção de
servidores web.
a) Mello, Belini Fagundes (2017): a técnica hardening, utilizada pelo

autor, tem como objetivo uma mapeamento das possíveis ameaças e
brechas em um servidor web, para depois corrigi-las tornando assim, o
servidor mais preparado contra futuras invasões. O autor utilizou a
técnica nos servidores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Apesar
das técnicas detalhadas, o autor ressalta a necessidade de
manutenção diária dos servidores, ou seja, realizar as atualização dos
serviços e rotinas de scans diários. Práticas que são simples mas
adicionam uma camada a mais de segurança para o servidor.
Este trabalho tem um objetivo semelhante, contudo, ele não se limita aos
ajustes de segurança apenas do sistema operacional. Ele inclui também as
configurações necessárias para manter segura as aplicações existentes no servidor.
Neste sentido, a próxima seção descreve conceitos e técnicas utilizados neste
trabalho e que visam garantir a segurança do servidor e aplicações web.
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5. PENTEST
A técnica de Pentest tem por objetivo obter informações acerca de vulnerabilidades,
tanto no servidor quanto nas aplicações web. Estas informações estão relacionadas
com conceitos de segurança e comunicação em rede. O entendimento da técnica,
bem como das informações obtidas por meio dela, passa pela compreensão de
conceitos vinculados ao Pentest. Estes conceitos são descritos a seguir.
Porta: software de aplicação ou processo específico servindo de ponto final de
comunicações em um sistema operacional hospedeiro de um computador
(Morimoto, 2011).
Domínio: o nome que se dá para localizar um serviço, servidor ou site na web
(Morimoto, 2011).
Exploits: um trecho de código, escrito para explorar a vulnerabilidade de algum
programa, serviço ou aplicação (Morimoto, 2011).
Port Scanner: ferramenta com o objetivo de mapear portas UDP ou TCP (Morimoto,
2011).
Man-in-the-Middle-Attack: é um tipo de ataque que tem por objetivo capturar
informações distribuídas entre duas pessoas. O termo homem do meio, se refere a
intrusão de um terceiro participante no meio da troca de dados (Rapid7).
Sniffer: ferramenta com o objetivo de analisar o tráfego da rede (Avast).
Header: são “regras” que complementam o protocolo HTTP. Alguns headers a
 judam
na segurança da aplicação.
ClickJacking: é uma técnica em que o invasor, por meio de um código sendo
executado, consegue “roubar” os clicks dos usuários (OWASP).
CSRF: é uma vulnerabilidade em que envolve dois sites: o site que está sendo
usado pelo usuário e um site forjado. A ação se dá pelo site que está sendo usado
pelo usuário aceitar requisições forjadas, requisições essas que podem causar
danos ao usuário. O servidor parte da premissa que as requisições são sempre
iniciadas pelo usuário, quando na verdade podem ser iniciadas por outros sites
(OWASP).
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OSVDB: Open Source Vulnerability Database, foi um banco de dados de
vulnerabilidades que tinha como objetivo catalogar de forma detalhada as mais
recentes vulnerabilidades. O projeto foi encerrado em 2016 (OSVDB).
Vulners: é um database d
 e exploits, onde além de pesquisar exploits e falhas
específicas, também é possível registrar uma falha. Este banco foi utilizado, para
procurar sobre as falhas referenciadas como OSVDB, já que o mesmo, foi
descontinuado em 2016 (Vulners).
A partir dos conceitos apresentados, um conjunto de ações é estabelecido visando
executar a técnica completa de Pentest. As ações são descritas a seguir.
1) Coleta de Informações: utilizar ferramentas de varredura para descobrir
endereço de IP, servidores DNS, nome de quem está registrado o serviço.
2) Enumeração: utilizando ferramentas específicas, será feita uma varredura de
portas abertas nas máquinas descobertas e nos IP informados, para
descobrir quais sistemas estão sendo executados.
3) Análise de Vulnerabilidades: uma vez tendo o conhecimento das portas,
softwares instalados, bancos de dados, será iniciado o processo de análise
de vulnerabilidades utilizando ferramentas de scanners como auxílio para
detectar falhas.
4) Pentest: fase onde serão executados os exploits nas vulnerabilidades
detectadas na fase anterior. Com o objetivo de validar as falhas encontradas.
5) Relatório de Vulnerabilidades: são reunidas todas as informações sobre o
alvo e as medidas a serem tomadas para correção das vulnerabilidades.

Conforme visto nesta seção, o Pentest consiste em 5 fases, cada uma com
suas próprias definições. A partir dos conceitos apresentados, a seção 6 trata das
ferramentas utilizada, assim como os exemplos de uso de cada uma delas.
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6. FERRAMENTAS
Para ser possível a realização de um Pentest, ferramentas de apoio são
utilizadas. A seguir uma breve descrição de algumas ferramentas utilizadas com
esta finalidade.
Whois: é um serviço que consulta um servidor DNS e é utilizado para retornar
detalhes de um determinado endereço fornecido pelo usuário (HARRENSTIEN,
1985). Geralmente esta ferramenta é acionada via linha de comando utilizando a
sintaxe: whois <dominio a ser buscado>.
Nslookup: é uma ferramenta utilizada para se obter informações de um
determinado host, endereço ou IP (Living Internet). Seu uso é via linha de comando,
com a sintaxe mais simples sendo: nslookup <domínio a ser buscado>.
Nmap: é uma ferramenta de código aberto usada para escanear as portas de um
endereço, em busca de portas abertas. Possui uma infinidade de comandos, para
consultas mais específicas.
Também possui Nmap Scripting Engine (NSE), que contém diversos scripts
para ampliar as possibilidades da ferramenta, além do escaneamento de portas. Os
scripts são escritos em uma linguagem de programação chamada Lua e podem ser
modificados ou até mesmo criar novos scripts para o NSE (Nmap). O Nmap é uma
ferramenta de linha de comando e pode ser adicionado diversos parâmetros a um
comando específico. Mas, o comando mais simples é o seguinte: nmap <tipo do
scan> <domínio a ser buscado>.
Dnsenum: é uma ferramenta de Pentes, escrita em Perl, que enumera o máximo
possível de informações de DNS sobre domínios (Aldeid). A ferramenta pode ser
executada via linha de comando, sendo a sintaxe mais usada a seguinte: dnsenum
<domínio a ser buscado>.
Shodan: é um mecanismo de busca utilizado para pesquisar qualquer tipo de
dispositivo conectados à Internet, como: computadores, webcams, roteadores,
smartphones, servidores etc. Foi lançado em 2009 e é criação do programador John
Matherly (Shodan). Por ser uma ferramenta web, o Shodan não possui uma
execução via terminal.
Nikto: é um scanner d
 e servidor web que busca vulnerabilidades no mesmo. É uma
ferramenta open-source desenvolvida em Perl (CIRT). Com a ausência de uma
interface gráfica, o Nikto é executado via terminal, podendo ser adicionado diversos
parâmetros a uma comando específico, sendo o mais comum, no seguinte formato:
nikto <domínio a ser buscado> <porta específica>
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Acunetix: é um scanner d
 e aplicações web. Não é uma ferramenta open-source e
também não possui execução via terminal. O Acunetix tem sua própria interface
gráfica. (Acunetix).
Nessus: é um scanner d
 e servidores web que busca pelas mais diversas
vulnerabilidades incluindo: aplicações web, senhas fracas, falhas no shell entre
outras. O Nessus tem sua própria interface gráfica, sendo executada em localhost
na porta 8834, sendo essa sua configuração padrão (Telnable).
Wireshark: é um programa que analisa o tráfego e captura pacotes em rede. O
Wireshark contém sua própria interface gráfica, não sendo necessário a utilização
de um terminal (Wireshark).
dSniff: é uma coleção de ferramentas para auditoria e Pentest, desenvolvida nos
anos 2000 por Dug Song (SecTools). Uma destas ferramentas é o arpspoof. Ela
serve para inundar os dispositivos de camada 2 (switch) com quadros falsos. Assim
o dispositivo perde o controle do tráfego de rede fazendo que com todos os quadros
sejam enviados para todos os computadores conectados a ele. Deste modo, um
atacante poderia receber uma cópia do tráfego destinado a outro computador. Ela
recebe como parâmetro a interface de rede e o alvo a ser monitorado.
Kali Linux: As ferramentas apresentadas não possuem dependência entre si. Isto é,
pode-se instalar e utilizar as ferramentas de modo independente. Para facilitar a
execução do Pentest, há disponível uma distribuição GNU/Linux chamada Kali Linux
que já possui em sua instalação padrão todas as ferramentas citadas. Esta é uma
distribuição GNU/Linux voltada para auditoria e segurança de computadores.
Lançado em 2006, para substituir a distribuição BackTrack, mas com o mesmo
objetivo de ser uma referência para entusiastas e profissionais da área de
segurança.
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A Tabela a seguir apresenta um resumo das ferramentas e a sintaxe de
utilização.
Ferramenta

Tipo

Categoria Pentest

Sintaxe

Whois

serviço.

coleta de informações.

whois <nome do domínio>

Nslookup

ferramenta de linha de
comando.

coleta de informações.

nslookup <nome do
domínio>

Nmap

scanner.

enumeração.

nmap <tipo do scan> <nome
do domínio>

Dnsenum

ferramenta de pentesting.

coleta de informações.

dnsenum <nome do
domínio>

Nikto

ferramenta de busca.

análise
vulnerabilidades.

nikto -host <nome do
domínio>

dSniff

pacote de auditoria.

Pentest.

de

arpspoof -i <interface> -t
<ip_do_alvo> <ip que seu
alvo vai mapear para seu
mac>

Conforme visto, a aplicação das ferramentas na condução do Pentest pode
produzir uma análise acerca de um alvo específico. Neste sentido, a próxima seção
descreve sobre a avaliação do servidor infoprojetos.com.br em seu estado atual.
Para tal, é feito uma análise de vulnerabilidades, tanto no servidor quanto nas
aplicações, utilizando as técnicas de Pentest. Na sequência, a seção 7 apresenta
indicações sobre as correções das vulnerabilidades encontradas.
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7. ANÁLISE DO SERVIDOR ATUAL
Nesta etapa, a análise do servidor infoprojetos é feita a partir das técnicas de
Pentest. Para tal, são executadas as 4 primeiras fases. Isto é, a coleta de
informações e a enumeração, análise de vulnerabilidades e validação (teste de
intrusão).

7.1 COLETA DE INFORMAÇÕES
Seguindo a metodologia do Pentest, a primeira fase corresponde à obtenção de
informações sobre o alvo. Neste sentido, foram utilizadas as ferramentas Whois,
Nslookup e Dnsenum. A seguir são apresentados os resultados desta fase.

7.1.1 WHOIS
Esta ferramenta foi utilizado tendo como alvo infoprojetos.com.br. O comando
aplicado foi: whois infoprojetos.com.br. A Figura 3 apresenta os resultados obtidos.

Figura 3 - resultado do comando whois.

Como pode ser observado na Figura 3, a ferramenta retornou informações
acerca do domínio infoprojetos.com.br. Dentre todas as informações obtidas,
algumas são relevantes para a sequência deste trabalho, entre elas:
● o nome dos servidores DNS: b.sec.dns.br e c.sec.dns.br.
● o proprietário do servidor: Wagner Rodrigo Weinert.
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7.1.2 NSLOOKUP
A ferramenta Nslookup foi usada com o objetivo de validar as informações
obtidas com o Whois. Partindo do princípio que ambas têm o mesmo objetivo, os
resultados foram comparados para checar se a semelhança entre eles ou há
informações adicionais no comando Nslookup. O diferencial obtido entre as
ferramentas foi o endereço IP do domínio “infoprojetos.com.br”. O resultado da
execução pode ser visto na figura abaixo.

Figura 4 - resultado do comando nslookup.

Como
comparação
são:
●
●

visto na Figura 4, a ferramenta retornou resultados diferentes em
com a ferramenta whois. As informações relevantes nesta execução
o endereço IP do domínio infoprojetos.com.br: 200.17.101.87
o nome canônico do domínio: infoprojetos.com.br.

7.1.3 DNSENUM
Uma vez que os nomes dos servidores DNS já são conhecidos, foi
necessário descobrir o endereço IP deles. Para conseguir tal informação, foi
utilizada a ferramenta Dnsenum. A ferramenta retorna o IP dos dois servidores,
como pode ser visto na Figura 5:
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Figura 5 - resultado do comando dnsenum.

As informações mais importantes neste resultado dizem respeito ao servidor DNS.
Como pode ser visto, foi descoberto o IP de ambos os servidores: b.sec.dns.br e
c.sec.dns.br.
● b.sec.dns.br: 200.192.232.11
● c.sec.dns.br: 200.184.40.11

7.1.4 SHODAN
Com o sistema de busca Shodan, foi possível ter informações sobre a
localização dos servidores e também a instituição responsável. Essa busca foi
necessária para saber se os servidores DNS se encontravam no mesmo local do
servidor web ou em um local diferente. A Figura 6 apresenta o resultado obtido.

Figura 6 - resultado da busca Shodan.
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Com a ferramenta de busca Shodan foi possível saber a exata localização
dos servidores DNS e também a organização responsável pelos mesmos. As
informações podem ser vista abaixo:
● A organização fica localizada em São Paulo.
● Núcleo de Informação e Coordenação do Brasil é uma entidade civil, sem fins
lucrativos que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br).
● Oferece os seguintes serviços:
○ registro e manutenção de domínios, que usam o .br.
○ tratamento e respostas a incidentes de segurança em computadores
envolvendo redes conectadas à Internet no Brasil.
○ produção e divulgação das estatísticas sobre o desenvolvimento da
Internet no Brasil.
○ promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões
técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços de
Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização pela
sociedade.
Conforme descrito nesta seção, foram obtidos resultados relevantes por meio
da execução das ferramentas de coleta de informações. Entre estes resultados,
destacam-se os endereços IP, tanto do servidor infoprojetos.com.br bem como dos
servidores DNS. Esta informação é utilizada para dar sequência a técnica de
Pentest. A partir destes endereços são aplicadas outras ferramentas a fim de obter
informações detalhadas de serviços oferecidos pelo infoprojetos.com.br. Esta etapa
é descrita em detalhes na próxima seção.

7.2 ENUMERAÇÃO
A próxima etapa da metodologia Pentest, chamada segunda fase, diz respeito a
exploração de informações detalhadas sobre o servidor. As informações esperadas
nesta fase incluem, mas não de modo exclusivo, dados sobre: quais serviços estão
presentes, quais portas se encontram abertas ou fechadas, se existe um firewall
sendo executado, entre outros. Para isso, foi utilizada a ferramenta Nmap, em
conjunto com os scripts d
 o pacote NSE. Os resultado desta etapa são descritos a
seguir.

7.2.1 NMAP
A seguir, são apresentados um conjunto de testes executados a partir do
Nmap utilizando scripts específicos para servidores web. Os resultados obtidos são
mostrados a seguir.
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Nmap Teste 1: O primeiro teste corresponde a execução do Nmap no modo
básico. Isto é, informando apenas o domínio a ser validado. A sintaxe utilizada foi:
“nmap infoprojetos.com.br”. O resultado do teste pode ser visto na Figura 7.

Figura 7 - resultado Nmap.

O resultado apresenta o estado das portas servidor, ou seja, quais portas se
encontram fechadas, abertas ou filtradas. Todas as portas listadas são passíveis de
exploração. Contudo, para este trabalho, apenas algumas destas portas são
consideradas alvos, são elas:
● A porta 80, que se encontra aberta, com o serviço HTTP.
● A porta 8011, que se encontra “filtrada”, com um serviço desconhecido.
Nmap Teste 2: O segundo teste busca informações acerca da versão de cada
serviço rodando no servidor e que pode ser identificado. Para isto, o comando
utilizado foi: “nmap -sV 200.17.101.87”, onde os parâmetros "-sV" indicam para o
Nmap buscar os serviços e versões. O resultado do teste pode ser visto na Figura 8.

Figura 8 - resultado Nmap -sV.
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Nmap Teste 3: Este teste executa uma varredura mais específica, buscando
respostas usando o protocolo UDP. A sintaxe utilizada foi: “nmap -sU
200.17.101.87”. O resultado do teste pode ser visto na Figura 9.

Figura 9 - resultado Nmap -sU.

Com a adição da sintaxe “-sU” foi possível obter resposta das portas
utilizando o protocolo UDP. A resposta a requisições UDP, foi que as portas 22, 80 e
443 se encontram fechadas.
Nmap Teste 4: este teste utiliza um script d
 o Nmap com o objetivo de verificar a
existência de um firewall e quais portas estão bloqueadas pelo mesmo. A sintaxe
utilizada foi: “nmap 200.17.101.87 --script==firewalk”. A Figura 10 apresenta o
resultado.

Figura 10 - resultado Nmap --script=firewalk

Como visto na Figura 10, o Nmap traçou o caminho até o servidor
infoprojetos.com.br (200.17.101.87) e ao mesmo tempo verificou quais portas estão
bloqueadas (protegidas) pelo Firewall. São elas: 646, 21, 83, 84, 111, 20, 81, 82, 85,
8002.
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Nmap Teste 5: O teste 5 utiliza outro script do Nmap com o objetivo de conhecer
os métodos suportados pelo servidor ao responder requisições HTTP. A sintaxe
utilizada foi: “nmap 200.17.101.87 --script==http-methods”. O resultado do teste
pode ser visto na Figura 11.

Figura 11 - resultado Nmap --script=http-methods

Com o script ‘ ==http-methods’, foi possível checar quais eram os métodos
HTTP suportados pelo servidor web. Como resposta foi possível constatar que os
métodos suportados são:
● GET, HEAD, POST e OPTIONS.
Os resultados obtidos nesta seção servem como direcionamento para a
análise de vulnerabilidade no servidor infoprojetos.com.br. Esta análise é descrita
em detalhes na próxima seção.

7.3 ANÁLISE DE VULNERABILIDADES
A terceira fase do Pentest diz respeito à busca por vulnerabilidades. Nesta fase são
utilizadas ferramentas denominadas scanners. Os scanners fazem uma varredura
no servidor e em portas específicas em busca de possíveis falhas, má configuração,
passwords f racos entre outras possíveis ameaças.
O servidor infoprojetos.com.br hospeda várias aplicações web que atendem
requisições em portas específicas. Estas aplicações e portas são conhecidas dos
usuários pois elas são incluídas no endereço web de acesso. Um exemplo é a
aplicação <http://infoprojetos.com.br:8137/siseventos/website/>, utilizada para
registrar a participação em eventos. Neste sentido, algumas aplicações (portas) que
32

não foram detectadas nas etapas de coleta de informações e enumeração são
utilizadas nesta fase. As portas e seus respectivos serviços são listados a seguir:
80: Ambiente Virtual de Aprendizado Moodle.
8011: Aplicação com de banco de dados.
8132: Aplicação phpmyadmin.
8136: Aplicação local Gitlab.
8137: Sistema de Envio para Horas Complementares e Sistema de Registro de
Eventos.
Algumas ferramentas contam com um ranking de severidade de uma
determinada ameaça. As vulnerabilidades encontradas nesta fase são descritas de
em detalhes na seção 8. As execuções das ferramentas scanners e
 os resultados
obtidos são detalhados a seguir.

7.3.1 NIKTO
A primeira ferramenta utilizada foi o Nikto. Ele foi utilizado para procurar por
vulnerabilidades nas portas 80, 8011 e 8137. Para cada porta a ser analisada é
necessário a execução da ferramenta. Logo, tem-se um conjunto de testes, um para
cada porta. Cada teste é identificado pela porta na qual foi analisado.
Teste Nikto porta 80: O primeiro teste analisa a porta 80. Isto é, a aplicação web
que atende requisições nesta porta. O comando executado foi "nikto -host
infoprojetos.com.br". O resultado da execução pode ser vistos na Figura 12.

Figura 12 - resultado Nikto.
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O resultado obtido pelo Nikto foi a enumeração propriamente dita acerca da
aplicação que roda na porta 80. A Figura 12 mostra no início informações sobre o
servidor analisado, tais como: nome do servidor, endereço IP, porta analisada e data
e hora de início. Em seguida, ele apresenta, a partir da base de conhecimento do
próprio Nikto, informações que apontam vulnerabilidades ou que podem ser
utilizadas como porta de entrada para vulnerabilidades. Neste resultado em questão,
foram identificadas informações que podem ser exploradas por atacantes, são elas:
● A ausência de dois headers, contra as seguintes vulnerabilidades:
○ ClickJacking Attack: é uma técnica que permite o invasor roubar
“clicks” dos usuários.
○ XSS Attack.:o ataque consiste em uma vulnerabilidade causada pela
falha nas validações dos parâmetros de entrada do usuário e resposta
do servidor na aplicação web.
Cada vulnerabilidade encontrada, bem como a solução sugerida são
descritas em detalhes na seção 8.
Teste Nikto porta 8011: O segundo teste analisa a porta 8011. O comando
executado foi "nikto -host infoprojetos.com.br:8011". O resultado da execução pode
ser vistos nas Figura 13, 14 e 15.

Figura 13 - resultado Nikto.

Como pode ser visto na Figura 13, a execução foi centrada na porta 8011,
que o Nmap informou estar em estado “filtrada”. As ausências dos headers também
estão presentes nesta porta, mas é possível destacar duas vulnerabilidades:
● OSVDB 637: vulnerabilidade que pode levar a divulgação não autorizada de
informações.
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● OSVDB 3268: listagem de diretórios foi encontrada, apesar de não ser uma
ameaça, é necessário saber quais arquivos estão sendo mostrados.

Figura 14 - resultado Nikto.

A Figura 14 mostra uma continuação da execução do scanner na porta 8011.
A informação relevante (detalhada na seção 8), é destacada a seguir:
● OSVDB-576: listagem de diretórios caso o parâmetro “/%2e/”, seja
adicionado.

Figura 15 - resultado Nikto.
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Na Figura 15 mostra o final da execução do Nikto na porta 8011. A
informação destacada é a seguinte:
● OSVDB-3288: listagem de parâmetros, se forem inseridas N quantidades de
“/”.
Teste Nikto porta 8137: O terceiro teste analisa a porta 8137. O comando
executado foi "nikto -host infoprojetos.com.br:8137". O resultado da execução pode
ser vistos na Figura 16.

Figura 16 - resultado Nikto.

Como pode ser visto na Figura 16, na porta 8137 se encontra o serviço
Sistema de Registro de Horas Complementares. Além da ausência dos headers,
não foi retornada nenhuma nova possível vulnerabilidade em relação aos outros
resultados do Nikto.

7.3.2 ACUNETIX
O Acunetix foi usado com o objetivo de expandir a busca por vulnerabilidades. A
ferramenta conta com uma grau de severidade dividido em:
● INFO: são simplesmente informações que o servidor retorna.
● LOW: vulnerabilidades que não tem um impacto relevante para a aplicação.
● MEDIUM: vulnerabilidades que podem servir como porta de entrada para o
atacante causar um problema maior no servidor.
● HIGH: vulnerabilidades críticas, cujo o impacto é de maior gravidade.
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O resultado dos scanners podem ser vistos nas Figuras de 17 à 20.

Figura 17 - Resultado Acunetix

Figura 18 - Resultado Acunetix

Na Figura 17, pode ser visto o resultado de um scanner r ealizado na porta
80, dividido em um grau de severidade. Das informações apresentadas, é
importante destacar as seguintes:
● Directory Listening.
● HTML form with CSRF Protection.
● User credentials are sent in clear text.
O resultado do scanner ( Figura 18) realizado na porta 8132, apresenta as
mesmas vulnerabilidades classificadas como “Médias” da Figura 17. O resultado da
Figura 19 traz a vulnerabilidade do form sem a proteção CSFR. Essa mesma
vulnerabilidade foi encontrada na figura 17. Portanto, tanto a porta 80 quanto a porta
8136, compartilham da mesma ameaça.
Em contrapartida, o resultado da Figura 20 mostra que as credenciais dos
usuários são enviadas em texto simples, sem uma devida criptografia. Essa
vulnerabilidade foi encontrada nas 4 portas escaneadas pelo Acunetix.
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Figura 19 - Resultado Acunetix

Figura 20 - Resultado Acunetix
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7.3.3 NESSUS
O Nessus foi utilizado para comparar os resultados com o Acunetix. Ambas as
ferramentas contém o mesmo sistema de classificação de severidade. Com o
Nessus foi possível encontrar vulnerabilidades que não foram encontradas com
nenhuma outra ferramenta. Sua utilização foi a partir do uso padrão. Isto é, após
iniciar a varredura contra o alvo, neste caso infoprojetos.com.br, o Nessus identifica,
lista e armazena os resultados. Este processo é realizado em uma única etapa. Ao
finalizá-la, é possível coletar os resultados de cada vulnerabilidade encontrada. Os
resultados obtidos nesta etapa são apresentados nas Figuras 21, 22, 23 e 24.
Resultado 1:

Figura 21 - Resultado Nessus

Como pode ser visto na Figura 21, existe uma vulnerabilidade classificada
como “Média” pelo Nessus relacionada ao servidor DNS e seu cache.
Resultado 2: O resultado da Figura 22, revela uma falha relacionada ao DNS
o cache.

Figura 22 - Resultado Nessus
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Resultado 3:

Figura 23 - Resultado Nessus

A Figura 23 mostra uma terceira vulnerabilidade envolvendo o servidor DNS,
mas desta vez relacionada ao ataque DDoS.
Resultado 4:

Figura 24 - Resultado Nessus

O resultado na Figura 24, nos mostra uma vulnerabilidade relacionada a cifra
SSL, classificada como uma cifra de segurança média.
Os resultados encontrados nesta seção confirmam a possibilidade de
exposição de dados dos usuários das aplicações web hospedadas no servidor
infoprojetos.com.br. Esta é uma vulnerabilidade que pode ser explorada para roubar
credenciais e comprometer o servidor. Neste sentido, a próxima seção descreve
como esta vulnerabilidade foi validada na aplicação Moodle.
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7.4 VALIDAÇÃO DAS VULNERABILIDADES
A quarta fase do Pentest foi realizada explorando uma das vulnerabilidades
apresentadas nos resultados. Mais especificamente as credenciais dos usuários que
são enviadas em texto puro, sem criptografia. Esta vulnerabilidade foi encontrada
pelo Acunetix, descrito na seção 7.3.2. e pelo Nessus (Figura 24). Para explorar
essa vulnerabilidade foram utilizadas duas ferramentas: Wireshark e o arpspoof, que
faz parte da coleção dsniff. A descrição desta fase é apresentada em detalhes a
seguir.
7.4.1 ARPSPOOF
Para validar esta vulnerabilidade foi necessário interligar um conjunto de
dispositivos que formaram o cenário de validação. Foram utilizados dois
computadores conectados à mesma rede local, denominados computador A e
computador B. No computador A foram invocados dois terminais para executar (em
cada um deles) o comando arpspoof, seguindo a sintaxe mostrada na seção 6. O
objetivo do arpspoof é inundar a interface de rede local do switch e monitorar o
tráfego. O segundo computador (B) foi utilizado como cliente e vítima da
vulnerabilidade. No computador B, foi realizado o login na aplicação Moodle
enviando as credenciais (usuário e senha) em texto puro. Isto é, os dados são
transmitidos sem criptografia e passíveis de leitura. A Figura 25 mostra o arpspoof
em execução.

Figura 25 - Resultado Arpspoof.
Após deixar em execução o arpspoof, foi iniciada a segunda etapa da validação a
partir do Wireshark, descrita a seguir.
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7.4.2 WIRESHARK
Nesta etapa, o computador A (que inundou o switch usando o arpspoof) inicia a
ferramenta Wireshark. Conforme descrito na seção 6, o Wireshark é capaz de
capturar os pacotes que chegam até ele e analisar o conteúdo e cabeçalho das
mensagens. Desta forma, ele pode receber todos as mensagens trocadas entre o
computador B (cliente) e o servidor infoprojetos.com.br (Moodle). Após efetuar a
captura dos pacotes, foi possível analisar o conteúdo, já que o tráfego ocorre em
texto puro. O resultado é visto nas Figuras 26 e 27.

Figura 26 - Resultado Wireshark
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Figura 27 - Resultado Wireshark

Como pode ser visto na Figura 27, foi possível capturar os seguintes dados:
● email: felipevalerioderamos@gmail.com
● senha: abc@123
Como visto nesta etapa, falhas de segurança podem ser exploradas e
desencadear uma sequência de ações que podem comprometer servidores e
aplicações web. Neste sentido, são apresentadas, na próxima seção, medidas
corretivas para as vulnerabilidades encontradas no servidor infoprojetos.com.br.
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8. VULNERABILIDADES E SUGESTÕES DE CORREÇÃO
Nesta seção são apresentadas as vulnerabilidades encontradas e as soluções
indicadas para cada uma delas. A descrição das vulnerabilidades estão organizadas
da seguinte forma: onde a vulnerabilidade foi encontrada, uma descrição sobre a
mesma e a solução recomendada, grau de severidade. As soluções foram
propostas pelas ferramentas Acunetix e Nessus.

1 - T
 he Anti-ClickJacking X-Frame Options header is not present
Onde: a vulnerabilidade foi encontrada pelo Nikto, Nessus e Acunetix, nas portas
80, 8132, 8136 e 8137.
Descrição: existe a possibilidade de ataque, pois o header está desativado. O
ataque visa usar os clicks para executar ações maliciosas sem o conhecimento do
usuário.
Grau de severidade: segundo o Nessus essa falha é classificada como média.
Enquanto o Acunetix a classifica como baixa.
Solução: a solução recomendada pelo Nessus e também pelo Acunetix é adicionar
ou alterar a seguinte linha no arquivo httpd.conf
- Header always append X-Frame-Options DENY

2 - The XSS-Protection Header is not present
Onde: encontrada pelos scanners N
 ikto e Acunetix nas portas 80, 8011 e 8137.
Descrição: com o header d
 esativado, o servidor está sujeito a ataques XSS.
Grau de severidade: classificada como “baixa” pelo Acunetix.
Solução: a solução recomendada pelo Acunetix é adicionar ou alterar a seguinte
linha no arquivo httpd.conf. O header vai prevenir a renderização da página se um
ataque for detectado.
-

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
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3 - User credentials are sent in clear text
Onde: v ulnerabilidade encontrada pelo Acunetix nas portas 80, 8011 e 8137, 8132,
8136.
Descrição: as credenciais do usuário são transmitidas por um canal não
criptografado. Esta informação deve ser sempre transferida através de um canal
criptografado (HTTPS) para evitar ser interceptado por usuários mal-intencionados.
Grau de severidade: c lassificada como “Média” pelo Acunetix.
Solução: como as credenciais do usuário são consideradas informações
confidenciais, é recomendado pelo Acunetix, a implantação do protocolo HTTPS.

4 - Directory listing
Onde: o
 scanner Acunetix, encontrou essa vulnerabilidade nas porta 80 e 8137.
Descrição: apesar de não ser uma falha grave, a listagem de diretórios pode ser
uma forma do invasor tomar conhecimento dos arquivos contidos e como eles estão
distribuídos. A listagem não é recomendada pelo Acunetix porque o diretório pode
conter arquivos que normalmente não são expostos por meio de links no site.
Grau de severidade: a
 classificação é “Média” de acordo com o Acunetix.
Solução: segundo o Acunetix, deve ser certificado que o diretório não contém
informações confidenciais ou talvez seja necessário restringir as listagens de
diretórios da configuração do servidor da web. Isso pode ser feito removendo o
parâmetro “Indexes”, no arquivo httpd.conf.
5 - Apache "mod_userdir" User Enumeration
Onde: encontrada pela ferramenta Nikto na porta 8011.
Descrição: os servidores web Apache contêm uma falha que pode levar a uma
divulgação não autorizada de informações. O problema é acionado quando o
módulo UserDir é ativado e um invasor remoto solicita acesso ao diretório pessoal
de um usuário. Ao monitorar a resposta do servidor da Web, um invasor pode
enumerar nomes de usuário válidos, resultando em perda de confidencialidade.
Grau de severidade: N
 ikto não possui uma classificação de severidade.
Solução: segundo uma recomendação do data base Vulners, é necessário
desativar a diretiva UserDir ativada por padrão no httpd.conf:
“UserDir disabled” .
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6 - BEA WebLogic Meta-Character Directory Listing
Onde: encontrada na porta 8011, pelo scanner Nikto.
Descrição: o servidor WebLogic contém uma falha que lista o conteúdo dos
diretórios se determinadas cadeias de caracteres forem anexadas a solicitações.
Isso pode permitir que informações confidenciais sejam divulgadas aos invasores.
Solicitar um diretório com% 00 /,% 2e /,% 2f / ou% 5c / anexado ao final faz com que
o servidor WebLogic liste o conteúdo do diretório.
Grau de severidade: como a vulnerabilidade foi encontrada somente pelo Nikto,
não é possível classificar sua severidade.
Solução: para corrigir esta vulnerabilidade, é necessário atualizar o WebLogic para
a versão Server 6.0 SP 1 ou superior. Se não for possível atualizar, como solução
alternativa, para cada aplicativo implantado, será necessário desmarcar "Diretórios
de Índice" no console, em "Configuração / Arquivos". A solução é recomendada pelo
data-base Vulners.

7 - Abyss Web Server Multiple slash Arbitrary Directory Listing
Onde: e
 ncontrada pelo Nikto na porta 8011.
Descrição: o Abyss Web Server contém uma falha que pode levar a uma
divulgação não autorizada de informações. O problema é acionado quando um
invasor usa uma solicitação GET especialmente criada, que divulga informações de
arquivos fora do diretório do servidor, resultando em perda de confidencialidade.Os
problemas são causados por 256 ou mais barras invertidas “/” na solicitação GET.
Grau de severidade: esta vulnerabilidade foi encontrada especificamente pelo
Nikto, portanto, não foi possível saber o grau de severidade.
Solução: segundo o Vulners, atualizar para a versão 1.0.7 ou superior, para corrigir
essa vulnerabilidade.

8 - HTML form without CSRF protection
Onde: v ulnerabilidade encontrada nas portas 80 e 8136 pelo Acunetix.
Descrição: foi encontrado um formulário HTML sem a proteção CSRF
implementada.
Grau de Severidade: foi classificada como “Média” pelo Acunetix.
Solução: gerar um token a
 leatório no formulário para que o hacker não possa
adivinhar, é a solução recomendada pelo Acunetix.
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9 - DNS Server Cache Snooping
Onde: s egundo o Nessus, a vulnerabilidade foi encontrada na porta 53.
Descrição: o servidor DNS remoto responde a consultas de domínios de terceiros.
Isso pode permitir que um invasor remoto determine quais domínios foram
resolvidos recentemente por meio desse servidor DNS e, portanto, quais hosts
foram visitados recentemente.
Grau de severidade: o
 Nessus classifica essa vulnerabilidade como “Média”.
Solução: são há uma solução específica, é preciso entrar em contato com a
organização responsável pelo servidor DNS.

10 - DNS Server Recursive Query Cache
Onde: v ulnerabilidade encontrada na porta 53.
Descrição: é possível consultar o servidor DNS em busca de nomes de terceiros.
Isso permite que invasores realizem ataques de envenenamento de cache contra
esse servidor DNS.
Grau de severidade: e
 sta vulnerabilidade é classificada como “Média” pelo Nessus.
Solução: restringir consultas recursivas aos hosts que usam esse servidor DNS. Se
o servidor DNS estiver usando o bind9, pode ser definido um agrupamento de
endereços internos usando o comando 'acl'.
Dentro do bloco de opções, pode ser declarado o seguinte comando:
- 'allow-recursion {hosts_defined_in_acl}'.

11 - DNS Server Spoofed Request Amplification DDoS
Onde: a
 vulnerabilidade foi encontrada na porta 53.
Descrição: segundo o Nessus, é possível consultar os servidores de nomes da
zona raiz . E obter uma resposta maior que a solicitação original. Ao falsificar o
endereço IP de origem, um invasor remoto pode aproveitar essa "amplificação" para
iniciar um ataque DDoS contra um host de terceiros usando o servidor DNS remoto.
Grau de severidade: c lassificada como “Média”, segundo o Nessus.
Solução: a solução recomendada sugere, reconfigurar o servidor DNS para rejeitar
consultas de terceiros.
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12 - SSL Medium Strength Cipher Suites Supported
Onde: e
 ncontrada na porta 443.
Descrição: o servidor remoto, suporta o uso de cifras SSL, com uma criptografia
média. O Nessus, não recomenda o uso de chaves que se encontrem entre 64 bits
e 112 bits.
Grau de severidade: é
 uma vulnerabilidade de grau “Médio”, segundo o Nessus.
Solução: é recomendado configurar a aplicação para evitar o uso de criptografias
com chave média.
A aplicação das medidas corretivas é o primeiro passo na implantação de um
servidor web seguro. Contudo, estas medidas devem ser acompanhadas de
soluções específicas para os sistemas operacionais que hospedam as aplicações.
Tais soluções são apresentadas na próxima seção.
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9. PROPOSTA DE UM SERVIDOR WEB SEGURO
A implementação de um servidor web implica na instalação e configuração do
mesmo. Neste trabalho, no entanto, é considerado que a implementação trata
somente da descrição teórica de implementação. Isto é, o servidor não é instalado e
configurado na prática, apenas é descrito o conjunto de ações que, se seguido,
produz um servidor web seguro.
Para a implementação teórica de um servidor web seguro, inicialmente
devem ser aplicadas as correções sugeridas na seção 8. Além disso, deve-se
aplicar um conjunto de ações que restringem e mitigam falhas de segurança nos
sistemas operacionais. Estas ações são conhecidas como técnicas de hardening e
são descritas a seguir (Melo, 2014).
9.1 PORTA PADRÃO SSH
Segundo o relatório da CERT.br (CERT, 2017), a porta padrão do SSH é
constantemente alvo de ataques de força bruta e é também uma das portas mais
escaneadas via TCP. Uma mudança simples, mas eficaz, é a alteração da porta
padrão 22, para qualquer outra acima de 1024. Uma vez que a mudança é feita,
para acessar o serviço SSH, será necessário informar a porta em que o serviço se
encontra. Conhecimento esse que, teoricamente, somente o administrador do
sistema possui.
Para realizar a alteração é necessário acessar o arquivo sshd_config, que se
encontra no diretório etc/ssh/sshd_config e
 alterar a seguinte linha:
- Port 22 para Port 63322, por exemplo.
9.2 MITIGAÇÃO DE ATAQUE DE FORÇA BRUTA
A instalação de um controle contra ataques de força bruta é recomendável. Ele é
necessário pois amplia a autonomia do administrador do servidor e oferece precisão
para registrar, conter e mitigar este tipo específico de ataque. A ferramenta
Fail2ban, cumpre essa demanda. Por padrão, após sua instalação, a ferramenta já
vem com predefinições, ou seja, uma lista de serviços para proteger contra ataques
de força bruta. Entre os vários serviços predefinidos pode-se destacar:
● Servidor web apache.
● Servidor DNS.
● Servidor FTP.
● Servidor SMTP.
A configuração da ferramenta está centralizada em dois arquivos: jail.conf e
fail2ban.conf.
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Abaixo, um exemplo de configuração SSH, no arquivo jail.conf:

Figura 28 - Exemplo de configuração jail.conf

9.3 OCULTANDO A VERSÃO DO SERVIDOR
Por padrão, o servidor HTTP retorna a versão do Apache e em alguns casos o
sistema operacional usado junto com sua versão. Essas informações podem ser
utilizadas como alavancas para obter dados sobre possíveis vulnerabilidades.
Diante disso, usando o conceito de “segurança por obscuridade”, é possível
configurar o Apache para ocultar informações sobre o sistema. Para isso, é
necessário alterar o arquivo security, que se encontra no diretório
/etc/apache2/conf.d/ e modificar a diretriz “ServerTokens” para “ServerTokens Prod”.
O valor “Prod”, informa somente o nome do servidor, por exemplo, “Server: Apache”.
9.4 CONTROLE DE ACESSO USANDO O XINETD
O xinetd é uma ferramenta que implementa mecanismos de controle de acesso.
Tem-se nesta ferramenta, por exemplo, o controle de registros, definidor de limites
(quantidade de hosts para um determinado serviço), entre outros. Outro mecanismo
importante diz respeito à possibilidade de bloquear hosts suspeitos e adicioná-los
em uma lista no_access. Os hosts nesta lista, ficam bloqueados por um
determinado período de tempo. É uma maneira de impedir atacantes de escanear
portas do servidor. Isto pode ser feito, escolhendo um serviço que o xinetd pode
controlar. Para exemplificar, foi escolhido o serviço telnet. Editando o arquivo
/etc/xinetd.d/telnet:
- flags = SENSOR
- deny_time = 30
- disable
= NO
A configuração descrita bloqueia qualquer tentativa de conexão de um determinado
host ao serviço telnet, durante 30 minutos.
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9.5 DESABILITAR O USO DO “CTRL+ALT+DEL”
Desabilitar esta sequência de teclas impede que um indivíduo tente reiniciar o
servidor. Esta modificação pode ser feita no arquivo ctrl-alt-delete.conf, que está
localizado no diretório, /etc/init/. É necessário adicionar o caractere '#' no início da
seguinte linha:
- #exec shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed”
A adição do caractere estabelece que a linha é um comentário, sendo desta forma,
ignorado pelo sistema. Logo, ao ser pressionado a combinação de teclas, nada
acontece no servidor.
Para a mudança ser validada, deve-se executar o comando abaixo:
- initctl reload-configuration
9.6 BLOQUEAR TERMINAL COM VLOCK
Vlock é um pacote que dá a possibilidade de bloquear os terminais de texto
manualmente com o comando vlock -a. O pacote pode ser instalado via apt-get:
- apt-get install vlock
Uma vez que os terminais estão bloqueados, só podem ser desbloqueados
com uma senha do usuário que os travou.
9.7 DESABILITAR LOGIN REMOTO COMO ROOT VIA SSH
Para desabilitar o login remoto como r oot é
 necessário alterar o arquivo
sshd_config, que se encontra no diretório / etc/ssh/. A modificação que deve ser
feita, pode ser vista abaixo:
- PermitRootLogin no
9.8 BLOQUEAR TERMINAL COM TMOUT
A variável tmout permite que o terminal seja bloqueado dentro de um período de
tempo, armazenado pela variável. O valor pode ser alterado dentro do arquivo
global de variáveis do sistema, /etc/profile/:
- echo “export TMOUT=15”
Definido o valor 15, após 15 segundos de inatividade, o terminal será fechado.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança da informação é um dos fatores críticos da comunicação na era
moderna. Servidor e cliente trocam dados constantemente na Internet e em redes
locais. Garantir que os dados trafegados nas redes não sejam alterados, desviados
ou usurpados é uma tarefa complexa. Desta forma, são necessários mecanismos
para identificar e corrigir problemas de segurança. Assim, técnicas de análise sobre
a segurança em servidores é o passo inicial na análise de segurança. Neste sentido,
o Pentest é uma técnica fundamental que atua no processo de busca e validação de
vulnerabilidades em servidores web.
O Pentest foi aplicado no servidor infoprojetos.com.br a fim de identificar e
validar possíveis falhas de segurança. Foram identificadas algumas vulnerabilidades
com níveis distintos de severidade, tais como: informativo, baixo e médio. O Pentes
também comprovou que não foram identificadas vulnerabilidades críticas no
servidor. Ainda assim, as vulnerabilidades que foram encontradas são passíveis de
exploração. Isto foi comprovado ao validar uma destas vulnerabilidades, com a
captura de pacotes que continham o login e senha de um usuário do Moodle. Tal
vulnerabilidade, está presente pela ausência do protocolo HTTPS.
Além do Pentest, este trabalho dedica uma parte ao processo de hardening,
que visa aumentar a segurança do servidor, para que o mesmo ofereça uma
resistência maior a possíveis ataques. A implementação do servidor web, na prática,
não foi executada. Contudo, foi estabelecido um conjunto de técnicas que, ao serem
implementadas, produzem um servidor web seguro. Este conjunto de técnicas foi
denominado implementação teórica de um servidor web seguro.
As contribuições presentes neste trabalho não apresentam a única solução
contra ameaças. Afirmar que este trabalho apresenta a solução definitiva é ilusório,
visto que não há um servidor web 100% seguro. A solução ideal passa pela
manutenção contínua do servidor pelo administrador. Isto inclui atualizações dos
serviços, scanners diários, coleta de dados entre outras práticas, pois tais ações,
garantem uma melhora contínua na segurança do servidor. Neste sentido, pode-se
afirmar que a solução ótima é a permanente busca pela melhora na segurança dos
servidores e serviços que atuam nas redes de computadores.
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