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Resumo: 
 
Este artigo tem como objetivo apresentar os problemas relacionados com os 
descuidos de softwares não atualizados aos administradores e usuários de rede 
quanto à necessidade de correções de falha de segurança “conhecidas” nos 
Sistemas Operacionais, e programas que possuam novas versões que corrigem 
vulnerabilidades contidas em versões anteriores. Aos que acreditam, por 
procedimento básico, ter instalado sistema de segurança, como: antivírus; firewalls 
atualizados; demonstramos que tal pensamento é equivocado, apresentando um 
exemplo de comprometimento do sistema, visto que, através de técnicas de intrusão 
utilizando programas específicos, fica claro que os computadores em rede estão 
vulneráveis de um jeito ou de outro. Em outras palavras, não existe rede de 
computador 100% segura. 
 
 
Palavras chave: 
 
Falha de Segurança, Rede de Computadores, Invasão de computador. 
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1. Introdução  
 

Os Usuários acreditam que para ter o computador invadido através da internet é 

muito pouco provável, tendo em vista a quantidade de usuários conectados à 

mesma. Na prática comprova-se que estas pessoas estão conceitualmente erradas, 

pois, como aqui demonstraremos falhas de segurança que em tempo hábil não 

sejam corrigidas, são portas de entrada para quem realmente deseja ter acesso a 

estes computadores possuindo ou não firewalls e antivírus instalados e atualizados. 

 
Aqui apresentaremos 2 (dois) programas para quem realiza “segurança e auditoria 

em redes”. Estes programas são gratuitos e de domínio público. 

 
a. Tenable Nessus Vulnerability Scanner: 

Programa para auditoria de rede de computadores, que verifica vulnerabilidades 

conhecidas, e ao final gera um relatório que quantifica por fator de risco a 

possibilidade do computador em rede sofrer intrusão por usuários remotos, 

indicando links na internet que relatam sobre o problema e como corrigir. 

 
b. Metasploit Framework: 

Programa de intrusão que faz uso de “sploits” para ter acesso a máquinas 

conectadas em uma rede através de falhas de seguranças conhecidas e não 

corrigidas e que permitem aos “Hackers” ter acesso pleno e total ao computador 

invadido, podendo de fato fazer o que bem quiser neste. 

 
Não só os usuários, que possuam comportamentos com “fatores de riscos”, por 

exemplo, os que acessam sites hackers, sites pornográficos, instalam qualquer 

programa baixado pela internet, abrem anexos de e-mails de estranhos, clicam em 

qualquer link recomendado. Mas por simplesmente estarem conectados na rede, 

mesmo que não estejam realizando acessos no devido momento. 
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2. Intrusão pela Rede  
 
2.1 Metasploit Framework 
 
O programa “Metasploit Framework” tem como principal objetivo realizar intrusões 

em computadores vulneráveis através de falhas de segurança já conhecidas 

(domínio público), seja através de Sistemas Operacionais que ainda não tenham 

sido corrigidos. Por exemplo: as várias versões do Windows que não estejam com 

os seus “Windows Updates” ou “Service Pack” em dia ou através de versões de 

aplicações com vulnerabilidades, já corrigidas por versões mais atuais. 
 

É importante ressaltar que este cenário aqui criado para demonstrar a utilização do 

“Metasploit Framework” é um ambiente totalmente controlado e que nenhum 

computador sofreu danos e/ou perdas por esta intrusão aqui vista. 
 

 
 

2.2 Técnica utilizada 
 
A técnica que utilizaremos para executar a intrusão será “Buffer Overflow – Estouro 

da Pilha”. A “pilha” fornece um espaço onde são armazenados diversos dados 

(memória). A idéia do ataque é “estourar” a pilha para que os dados que “vazarem”, 

sejam executados como código pelo processador (CPU). 
 

Imagine a pilha como um copo com água. O que acontece quando você coloca mais 

água do que cabe no copo? O copo vai ficar cheio e a água vai derramar. No 

computador, esse “derrame” acaba caindo como código que vai ser executado no 

processador. Os ataques de “Buffer Overflow” fazem com que a pilha não tenha 

espaço para guardar todos os dados que são enviados e “derrame” os supostos 

“dados” no processador para execução. Isso significa que, através de um “Exploit” e 

utilizando um “Payload”, reservaremos um intervalo de endereço da memória RAM 

do computador invadido e instalaremos neste intervalo de memória um programa 

que nos permitirá ter acesso remoto e pleno ao computador invadido. 

Hacker - Metasploit 
Vítima - Software 

Desatualizado 

LAN / WAN 

Segurança - Nessus
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2.3 Executando a intrusão 
 
No cenário acima visto para mostrarmos o uso do “Metasploit Frameworks” temos, 

no computador que será invadido, instalado o Sistema Operacional “Microsoft 

Windows XP”. De acordo com o “Microsoft Security Bulletin MS03-026”, existe uma 

vulnerabilidade na parte do RPC que lida com a troca de mensagens sobre TCP/IP. 

A falha é resultado do tratamento incorreto de mensagens mal-formadas. Esta 

vulnerabilidade, em particular, afeta a interface DCOM (Distributed Component 

Object Model) com o RPC, que escuta na porta TCP/IP 135. Esta interface trata 

requisições de ativação de objetos DCOM que são enviadas por máquinas clientes 

(como os paths UNC (Universal Naming Convention)) para o servidor. 
 

Executado o programa, escolhemos o Exploit “Microsoft RPC DCOM” (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Escolhendo a falha “Microsoft RPC DCOM MS03-026” para invadir. 
 
Agora, antes de selecionarmos o “Payload” pelo qual invadiremos o computador, 

vamos selecionar por qual sistema operacional executaremos a intrusão. Como visto 

(Figura 2) estamos selecionando o Windows (NT SP3-6A/2K/XP/2K3 English ALL). 

 

 
Figura 2 – Selecionando o Sistema Operacional. 
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Neste momento (Figura 3) vamos selecionar o Payload “Win32_bind”, que nos 

permite de forma silenciosa ter acesso ao computador e implantar um código 

malicioso pelo DOS. 
 

 
Figura 3 – Selecionando o Payload “Win32_bind”. 
 

Abaixo (Figura 4) informamos em “Required ADDR - Endereço Requerido” o 

“endereço IP 10.0.23.180” do computador que será invadido, como também 

confirmamos em “Required PORT - Porta Requerida” a porta de acesso “135”. 
 

Este endereço IP é de uma rede local (LAN) tendo em vista que a maior quantidade 

de ataques que sofremos de fato vem de dentro da rede, em outras palavras dos 

“Hosts” que estão na nossa rede e que confiamos. 
 

Digitado as informações necessárias, basta clicarmos no botão “-Exploit-”. 

 

 
Figura 4 – Informando o “Endereço IP” e a “Porta de Acesso” do computador que será invadido. 
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Vemos (Figura 5) que a conexão com o computador da rede foi estabelecida, 

bastando, simplesmente, clicar no item “session 1”. 

 

 
Figura 5 – Conexão estabelecida com a máquina invadida. 
 
Bem, o Exploit que utilizamos é baseado em linha de comando “DOS”, neste 

exemplo aqui demonstrado pela (Figura 6) estamos criando no menu “Inicializar” de 

todos os usuários “All Users” o arquivo “INVASAO.TXT” que será aberto toda vez 

que o computador for ligado informando que o mesmo foi invadido. 

 

 
Figura 6 – Criando um arquivo de aviso no computador invadido. 
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3.  Auditoria em Rede  
 

3.1 Tenable Nessus 3 
 

Aqui demonstraremos a utilização do programa “Tenable Nessus 3”, que tem por 

função “Auditar Computadores em Rede”. Este rastreia, por exemplo, em um 

computador vulnerabilidades já conhecidas e não corrigidas utilizando técnicas que 

exploram as falhas sem de fato gerar nenhum dano ao computador analisado. 

 

O que de fato nos interessa na utilização do “Nessus” é que ao final da análise o 

mesmo gera um relatório indicando, por exemplo: (portas abertas), as quais 

permitiriam que o computador fosse invadido. Como também informa em fatores de 

risco o quanto esta falha é perigosa, seja (alta, média, ou nenhuma), indicando links 

de sites que comentam e explicam como corrigir as mesmas. 

 

Executado o programa (Figura 7), em “Welcome to Nessus Vulnerability Scanner”  
simplesmente clicaremos na opção “Start Scan Task”. 

 

 
Figura 7 – Welcome to Nessus Vulnerability Scanner. 
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Neste momento (Figura 8) estamos informando o “Endereço IP” do computador que 

desejamos testar as vulnerabilidades e ao final clicamos no item “Next”. 
 

 
Figura 8 – Please enter the target you want to scan. 
 
Abaixo (Figura 9) devemos escolher qual(is) plugin(s) utilizaremos para analisar o 

computador informado anteriormente. Caso não se deseje ser tão detalhista basta 

simplesmente deixar habilitada a opção (recomendada) e clicar no item “Next”. 
 

 
Figura 9 – Please choose the plugins set you want to use. 
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Aqui em “Choose a Nessus Server” (Figura 10) informaremos o “servidor Nessus” 

deixando habilitando o “Scan from the localhost”. E clicamos no botão “Scan now”. 

 

 
Figura 10 – Choose a Nessus Server. 
 

Neste momento (Figura11) esta sendo realizada a verificação de vulnerabilidades. 

 

 
Figura 11 – Verificando falhas de seguranças. 
 
Uma vez finalizado a verificação de falhas de segurança (Figura 11), é gerado um 

relatório (Figura 12) contendo todas as falhas detectadas no computador analisado. 

 



 
11 

No relatório observado (Figura 12) uma das falhas detectadas (general/tcp) cita que 

o computador analisado possui uma versão do Windows que a Microsoft deixou de 

criar novas correções (patches) corretivas desde 11 de julho de 2006, ou seja, 

tornando o mesmo muito vulnerável a intrusões. 

 
A solução indicada é uma atualização se possível do sistema operacional. 
 

 
Figura 12 – Relatório gerado pelo Nessus. 
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4. Considerações Finais  
 
Diante do que foi exposto consideramos que a única forma, de fato, que temos para 

proteger um computador é mantê-lo em “stand-alone – desconectado”, mas tendo 

em vista que precisamos nos conectar em rede, então devemos ter alguns cuidados 

como dito antes. 
 

a. Manter-se sempre atualizado em relação a falhas de seguranças descobertas e 

corrigidas através de sites do gênero. Sejam: 
 

Boletins de Segurança da Microsoft 

http://www.microsoft.com/brasil/technet/Boletins/Default.mspx 
 

Site de notícia da RNP (Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança - 

CAIS): http://www.rnp.br/cais/alertas/ 
 

Dentre outros. 
 
b. Se o sistema operacional for da Microsoft criar, quando possível, regras de 

atualizações automáticas através do “Windows Update”. 
 

c. Não instalar ou permitir que se instale por qualquer motivo programas baixados 

pela Internet sem que de fato seja necessário. 
 

Ter a prática de só instalar programas no computador os quais de fato se utilize, 

pois neste momento passaremos a ter um maior controle do que possuímos. E 

sendo assim, podemos acompanhar novas atualizações que surjam para corrigir 

falhas de segurança descobertas em versões anteriores. 
 

Abaixo vemos uma atualização sendo sugerida pela “Nullsoft” para o programa 

“Winamp”. Esta não é prática comum dos fabricantes de programas. Nós é que 

temos que saber se já existem novas versões dos programas que utilizamos e 

nós é que devemos nos preocupar em sempre atualizar os mesmos quando 

necessário. 
 

 
Figura 13 – Atualização do programa “Winamp” sendo sugerida pela Nullsoft. 
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No Histórico (Figura 14) vemos que 1 dos itens atualizado refere-se à correção 

do “Buffer Overflow” para arquivos MP4.  

 

 
Figura 14 – Falha de segurança corrigida! 

 
 
5. Conclusão  
 
 
Falhas em softwares existem! 

Atualizar é uma medida imprescindível! Tão importante quanto os sistemas de prevenção. 

Auditar os Hosts e a rede é uma medida simples que se adotado com freqüência minimiza 

os problemas de segurança de softwares. 
 
 


