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INTRODUÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS

� De modo macro, as fraudes tem como principal

objetivo a obtenção de vantagens sobre o alvo...

� Tipicamente através da persuasão do usuário

para que ele forneça dados pessoais e financeiros

ao atacante.



INTRODUÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS

� Estão fortemente atrelada a fragilidade dos

usuários...

� É mais fácil, por exemplo, atacar um usuário

teoricamente leigo do que uma instituição financeira,

dentre outras.

� São tipicamente originadas a partir de um e-mail

ou página web fraudulenta...

� Instituições financeiras, entidades de proteção ao

crédito, órgãos do governo, cartões virtuais, etc.



INTRODUÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS



CÓDIGOS MALICIOSOS - MALWARE

� Códigos maliciosos (malware) são programas 
especificamente desenvolvidos para executar 
ações danosas e atividades maliciosas em um 
computador.



FORMAS DE INFECÇÃO POR MALWARES

� Pela exploração de vulnerabilidades existentes
nos programas instalados;

� Pela auto execução de mídias removíveis
infectadas, como pen-drives;

� Pelo acesso a páginas Web maliciosas, utilizando
navegadores vulneráveis;

� Pela ação direta de atacantes que, após
invadirem o computador, incluem arquivos
contendo códigos maliciosos;

� Pela execução de arquivos previamente
infectados, obtidos em anexos de mensagens
eletrônicas, via mídias removíveis, em páginas
Web ou diretamente de outros computadores



COMO AGEM OS MALWARES

� Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a

ter acesso aos dados armazenados no computador e

podem executar ações em nome dos usuários, de

acordo com as permissões de cada usuário.

� Os principais motivos que levam um atacante a

desenvolver e a propagar códigos maliciosos são a

obtenção de vantagens financeiras, a coleta de

informações confidenciais, o desejo de autopromoção e

o vandalismo.



VÍRUS

� Vírus é um programa ou parte de um programa de

computador, normalmente malicioso, que se propaga

inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de

outros programas e arquivos.

� Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao

processo de infecção, o vírus depende da execução do

programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o

seu computador seja infectado é preciso que um

programa já infectado seja executado.



TIPOS MAIS COMUNS DE VÍRUS

� Vírus propagado por e-mail: recebido como

um arquivo anexo a um e-mail cujo conteúdo

tenta induzir o usuário a clicar sobre este

arquivo, fazendo com que seja executado.

� Vírus de script: escrito em linguagem de script,

como VBScript e JavaScript, e recebido ao

acessar uma página Web ou por e-mail, como um

arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail

escrito em formato HTML.



TIPOS MAIS COMUNS DE VÍRUS

� Vírus de macro: tipo específico de vírus de
script, escrito em linguagem de macro, que tenta
infectar arquivos manipulados por aplicativos
que utilizam esta linguagem como, por exemplo,
os que compõe o Microsoft Office (Excel, Word e
PowerPoint, entre outros).

� Vírus de telefone celular: vírus que se propaga
de celular para celular por meio da tecnologia
bluetooth ou de mensagens MMS (Multimedia
Message Service). A infecção ocorre quando um
usuário permite o recebimento de um arquivo
infectado e o executa.



WORM

� Worm é um programa capaz de se propagar

automaticamente pelas redes, enviando cópias de

si mesmo de computador para computador.

� Diferente do vírus, o worm não se propaga por

meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros

programas ou arquivos, mas sim pela execução

direta de suas cópias ou pela exploração

automática de vulnerabilidades existentes em

programas instalados em computadores.



WORM

� Worms são notadamente responsáveis por

consumir muitos recursos, devido à grande

quantidade de cópias de si mesmo que costumam

propagar e, como consequência, podem afetar o

desempenho de redes e a utilização de

computadores.



PROPAGAÇÃO E INFECÇÃO POR WORMS

a) Identificação dos computadores alvos: após infectar
um computador, o worm tenta se propagar e
continuar o processo de infecção. Para isto, necessita
identificar os computadores alvos para os quais
tentará se copiar, o que pode ser feito de uma ou
mais das seguintes maneiras:
� efetuar varredura na rede e identificar computadores

ativos;
� aguardar que outros computadores contatem o computador

infectado;
� utilizar listas, predefinidas ou obtidas na Internet,

contendo a identificação dos alvos;
� utilizar informações contidas no computador infectado,

como arquivos de configuração e listas de endereços de e-
mail.



PROPAGAÇÃO E INFECÇÃO POR WORMS

b) Envio das cópias: após identificar os alvos, o
worm efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-
las para estes computadores, por uma ou mais
das seguintes formas:
� como parte da exploração de vulnerabilidades
existentes em programas instalados no computador
alvo;

� anexadas a e-mails;
� via canais de IRC (Internet Relay Chat);
� via programas de troca de mensagens instantâneas;
� incluídas em pastas compartilhadas em redes locais
ou do tipo P2P (Peer to Peer).



PROPAGAÇÃO E INFECÇÃO POR WORMS

c. Ativação das cópias: após realizado o envio da
cópia, o worm necessita ser executado para que
a infecção ocorra, o que pode acontecer de uma
ou mais das seguintes maneiras:
� imediatamente após ter sido transmitido, pela
exploração de vulnerabilidades em programas sendo
executados no computador alvo no momento do
recebimento da cópia;

� diretamente pelo usuário, pela execução de uma das
cópias enviadas ao seu computador;

� pela realização de uma ação específica do usuário, a
qual o worm está condicionado como, por exemplo, a
inserção de uma mídia removível.



PROPAGAÇÃO E INFECÇÃO POR WORMS

d. Reinício do processo: após o alvo ser infectado, o
processo de propagação e infecção recomeça,
sendo que, a partir de agora, o computador que
antes era o alvo passa a ser também o
computador originador dos ataques.



BOT E BOTNET

� Bot é um programa que dispõe de mecanismos de

comunicação com o invasor que permitem que ele

seja controlado remotamente. Possui processo de

infecção e propagação similar ao do worm, ou

seja, é capaz de se propagar automaticamente,

explorando vulnerabilidades existentes em

programas instalados em computadores.



BOT E BOTNET

� A comunicação entre o invasor e o computador

infectado pelo bot pode ocorrer via canais de IRC,

servidores Web e redes do tipo P2P, entre outros

meios. Ao se comunicar, o invasor pode enviar

instruções para que ações maliciosas sejam

executadas, como desferir ataques, furtar dados

do computador infectado e enviar spam.



BOT E BOTNET

� Um computador infectado por um bot costuma ser
chamado de zumbi (zombie computer), pois pode ser
controlado remotamente, sem o conhecimento do seu
dono. Também pode ser chamado de spam zombie
quando o bot instalado o transforma em um servidor
de e-mails e o utiliza para o envio de spam.

� Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares
de computadores zumbis e que permite potencializar
as ações danosas executadas pelos bots.

� Quanto mais zumbis participarem da botnet mais
potente ela será. O atacante que a controlar, além de
usá-la para seus próprios ataques, também pode
alugá-la para outras pessoas ou grupos que desejem
que uma ação maliciosa específica seja executada.



BOT E BOTNET

� Algumas das ações maliciosas que costumam ser

executadas por intermédio de botnets são:

ataques de negação de serviço, propagação

de códigos maliciosos (inclusive do próprio

bot), coleta de informações de um grande

número de computadores, envio de spam e

camuflagem da identidade do atacante (com

o uso de proxies instalados nos zumbis).



PÁGINAS WEB FALSAS

� As páginas web falsas representam a maior

quantidade de incidentes envolvendo fraudes na

Internet

� Grande parte dessas páginas falsas

armazenam conteúdos que objetivam a obtenção

de informações financeiras do alvo...

� Páginas falsas de bancos, de operadoras de cartão

de crédito, cooperativas de crédito, de comércio

eletrônico, etc.



PÁGINAS WEB FALSAS

� Outras páginas falsas comumente encontradas

são páginas voltadas a premiações, bônus e

benefícios diversos...

� Empresas aéreas, de combustíveis, lojas virtuais,

etc.

� Mais recentemente, páginas falsas voltadas às

redes sociais também vem sendo amplamente

exploradas.



EXEMPLOS PÁGINAS WEB FALSAS



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM BOTNET

a) Um atacante propaga um tipo específico de bot na
esperança de infectar e conseguir a maior
quantidade possível de zumbis;

b) Os zumbis ficam então à disposição do atacante,
agora seu controlador, à espera dos comandos a
serem executados;

c) Quando o controlador deseja que uma ação seja
realizada, ele envia aos zumbis os comandos a serem
executados, usando, por exemplo, redes do tipo P2P
ou servidores centralizados;

d) Os zumbis executam então os comandos recebidos,
durante o período predeterminado pelo controlador;

e) Quando a ação se encerra, os zumbis voltam a ficar à
espera dos próximos comandos a serem executados.



SPYWARE

� Spyware é um programa projetado para

monitorar as atividades de um sistema e enviar

as informações coletadas para terceiros.

� Pode ser usado tanto de forma legítima quanto

maliciosa, dependendo de como é instalado, das

ações realizadas, do tipo de informação

monitorada e do uso que é feito por quem recebe

as informações coletadas.



SEU USO PODE SER

� Legítimo: quando instalado em um computador

pessoal, pelo próprio dono ou com consentimento

deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o

estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado.

� Malicioso: quando executa ações que podem

comprometer a privacidade do usuário e a segurança

do computador, como monitorar e capturar

informações referentes à navegação do usuário ou

inseridas em outros programas (por exemplo, conta de

usuário e senha).



PRINCIPAIS TIPOS DE SPYWARES

� Keylogger: capaz de capturar e armazenar as

teclas digitadas pelo usuário no teclado do

computador. Sua ativação, em muitos casos, é

condicionada a uma ação prévia do usuário, como

o acesso a um site específico de comércio

eletrônico ou de Internet Banking.



PRINCIPAIS TIPOS DE SPYWARES

� Screenlogger: similar ao keylogger, capaz de

armazenar a posição do cursor e a tela

apresentada no monitor, nos momentos em que o

mouse é clicado, ou a região que circunda a

posição onde o mouse é clicado. É bastante

utilizado por atacantes para capturar as teclas

digitadas pelos usuários em teclados virtuais,

disponíveis principalmente em sites de Internet

Banking.



PRINCIPAIS TIPOS DE SPYWARES

� Adware: projetado especificamente para apresentar

propagandas. Pode ser usado para fins legítimos,

quando incorporado a programas e serviços, como

forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem

desenvolve programas livres ou presta serviços

gratuitos. Também pode ser usado para fins

maliciosos, quando as propagandas apresentadas são

direcionadas, de acordo com a navegação do usuário e

sem que este saiba que tal monitoramento está sendo

feito.



BACKDOOR

� Backdoor é um programa que permite o retorno

de um invasor a um computador comprometido,

por meio da inclusão de serviços criados ou

modificados para este fim.

� Pode ser incluído pela ação de outros códigos

maliciosos, que tenham previamente infectado o

computador, ou por atacantes, que exploram

vulnerabilidades existentes nos programas

instalados no computador para invadi-lo.



BACKDOOR

� Após incluído, o backdoor é usado para assegurar
o acesso futuro ao computador comprometido,
permitindo que ele seja acessado remotamente,
sem que haja necessidade de recorrer novamente
aos métodos utilizados na realização da invasão
ou infecção e, na maioria dos casos, sem que seja
notado.

� A forma usual de inclusão de um backdoor
consiste na disponibilização de um novo serviço
ou na substituição de um determinado serviço por
uma versão alterada, normalmente possuindo
recursos que permitem o acesso remoto.



CAVALO DE TROIA (TROJAN)

� Cavalo de troia, trojan ou trojan-horse, é um
programa que, além de executar as funções para
as quais foi aparentemente projetado, também
executa outras funções, normalmente maliciosas,
e sem o conhecimento do usuário.

� Exemplos de trojans são programas que você
recebe ou obtém de sites na Internet e que
parecem ser apenas cartões virtuais animados,
álbuns de fotos, jogos e protetores de tela, entre
outros. Estes programas, geralmente, consistem
de um único arquivo e necessitam ser
explicitamente executados para que sejam
instalados no computador.



CAVALO DE TROIA - TIPOS

a) Trojan Downloader: instala outros códigos

maliciosos, obtidos de sites na Internet.

b) Trojan Dropper: instala outros códigos maliciosos,

embutidos no próprio código do trojan.

c) Trojan Backdoor: inclui backdoors, possibilitando

o acesso remoto do atacante ao computador.

d) Trojan DoS: instala ferramentas de negação de

serviço e as utiliza para desferir ataques.



CAVALO DE TROIA - TIPOS

e. Trojan Destrutivo: altera/apaga arquivos e diretórios,

formata o disco rígido e pode deixar o computador fora de

operação.

f. Trojan Clicker: redireciona a navegação do usuário para

sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade

de acessos a estes sites ou apresentar propagandas.

g. Trojan Proxy: instala um servidor de proxy, possibilitando

que o computador seja utilizado para navegação anônima

e para envio de spam.



CAVALO DE TROIA - TIPOS

h. Trojan Spy: instala programas spyware e os utiliza

para coletar informações sensíveis, como senhas e

números de cartão de crédito, e enviá-las ao

atacante.

i. Trojan Banker ou Bancos: coleta dados bancários do

usuário, através da instalação de programas

spyware que são ativados quando sites de Internet

Banking são acessados. É similar ao Trojan Spy

porém com objetivos mais específicos.



ROOTKIT

� Rootkit é um conjunto de programas e técnicas

que permite esconder e assegurar a presença de

um invasor ou de outro código malicioso em um

computador comprometido.



ROOTKITS SÃO USADOS PARA

� remover evidências em arquivos de logs;
� instalar outros códigos maliciosos, como
backdoors, para assegurar o acesso futuro ao
computador infectado;

� esconder atividades e informações, como
arquivos, diretórios, processos, chaves de
registro, conexões de rede, etc;

� mapear potenciais vulnerabilidades em outros
computadores, por meio de varreduras na rede;

� capturar informações da rede onde o computador
comprometido está localizado, pela interceptação
de tráfego.



ROOTKIT

� É muito importante ressaltar que o nome rootkit não

indica que os programas e as técnicas que o compõe

são usadas para obter acesso privilegiado a um

computador, mas sim para mantê-lo.

� Rootkits inicialmente eram usados por atacantes que,

após invadirem um computador, os instalavam para

manter o acesso privilegiado, sem precisar recorrer

novamente aos métodos utilizados na invasão, e para

esconder suas atividades do responsável e/ou dos

usuários do computador.



PREVENÇÃO

� Para manter o seu computador livre da ação dos
códigos maliciosos existe um conjunto de medidas
preventivas que você precisa adotar. Essas
medidas incluem manter os programas instalados
com as versões mais recentes e com todas as
atualizações disponíveis aplicadas e usar
mecanismos de segurança, como antimalware e
firewall pessoal.

� Além disso, há alguns cuidados que você e todos
que usam o seu computador devem tomar sempre
que forem manipular arquivos. Novos códigos
maliciosos podem surgir, a velocidades nem
sempre acompanhadas pela capacidade de
atualização dos mecanismos de segurança.



RESUMO COMPARATIVO

� Cada tipo de código malicioso possui

características próprias que o define e o

diferencia dos demais tipos, como forma de

obtenção, forma de instalação, meios usados para

propagação e ações maliciosas mais comuns

executadas nos computadores infectados.

� Veja tabela nos próximos slides:



Códigos Maliciosos

Vírus Worm Bot Trojan Spyware Backdoor Rootkit

Como é obtido:

Recebido automaticamente pela 
rede ✔ ✔
Recebido por e-mail ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Baixado de sites na Internet ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Compartilhamento de arquivos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Uso de mídias removíveis 
infectadas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Redes sociais ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Mensagens instantâneas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Inserido por um invasor ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Ação de outro código malicioso ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Como ocorre a instalação:

Vírus Worm Bot Trojan Spyware Backdoor Rootkit

Execução explícita do código 
malicioso ✔ ✔ ✔ ✔
Via execução de outro código 
malicioso ✔ ✔
Exploração de vulnerabilidades ✔ ✔ ✔ ✔

Como se propaga:

Insere cópia de si próprio em 
arquivos ✔
Envia cópia de si próprio 
automaticamente pela rede ✔ ✔
Envia cópia de si próprio 
automaticamente por e-mail ✔ ✔
Não se propaga ✔ ✔ ✔ ✔
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Ações maliciosas mais comuns:

Vírus Worm Bot Trojan Spyware Backdoor Rootkit

Consome grande quantidade de 
recursos ✔ ✔
Furta informações sensíveis ✔ ✔ ✔
Instala outros códigos 
maliciosos ✔ ✔ ✔ ✔
Possibilita o retorno do invasor ✔ ✔
Envia spam e phishing ✔
Desfere ataques na Internet ✔ ✔
Procura se manter escondido ✔ ✔ ✔ ✔
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EXEMPLOS PÁGINAS WEB FALSAS



EXEMPLOS PÁGINAS WEB FALSAS



E-MAILS FALSOS

� Grande parte das páginas falsas ou aplicativos

maliciosos (malwares) acabam chegando ao

usuário através de e-mails falsos...

� Também conhecidos por “phishing” (ou “phishing

scam”).

� Obs.: O termo “phishing” também compreende

outros tipos de mensagens eletrônicas falsas, tais

como SMS ou mensagens instantâneas, dentre

outras.



E-MAILS FALSOS

Esses e-mails falsos costumam conter informações

de:

� Instituições financeiras e órgãos do governo;

� Cartões e mensagens virtuais;

� Promoções, premiações e bônus diversos;

� E, sites de relacionamento e redes sociais, dentre

outras.



EXEMPLOS E-MAILS FALSOS



EXEMPLOS E-MAILS FALSOS



EXEMPLOS E-MAILS FALSOS



EXEMPLOS E-MAILS FALSOS



APLICAÇÕES FALSAS

� Além de páginas web falsas, é comum a presença

de aplicativos falsos (cavalos de troia ou

“trojans”) nos e-mails fraudulentos...

� Obs.: Além de “trojans”, é comum a presença de

“keyloggers” e “backdoors” nos e-mails

fraudulentos.



APLICAÇÕES FALSAS

� De modo geral, essas aplicações (“trojans”) visam a

obtenção de informações sobre seus alvos...

� Informações, comumente, financeiras e

“logins/senhas” de acesso de modo geral.

� Por outro lado, algumas aplicações maliciosas, como

os “backdoors”, objetivam facilitar o acesso do

atacante ao host que o executa.

� Vide slides referente a “Malwares” para mais

informações.



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES FALSAS



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES FALSAS



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES FALSAS



REFERÊNCIAS PARA ESSA AULA

� Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em 
http://www.cgi.br/;

� Centro  de  Estudos,  Resposta  e  Tratamento  de  Incidentes  
de

� Segurança no Brasil (CERT.br) em http://www.cert.br;
� Internet Systems Consortium em http://www.isc.org;
� Internet World Stats em http://www.internetworldstats.com; 

[5] Wikipédia (BR) em http://pt.wikipedia.org;
� Livro “Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem 

top- down”, 3ª Edição, dos autores James F. Kurose e Keith W. 
Ross;

� Livro "Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e 
Práticas" do autor William Stallings.

� Livro “Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 
4ªEdição, do autor Behrouz A. Fourouzan

� Material de referência do prof. Rafael Fernando Diorio, 
gentilmente cedido. Endereço: http://www.diorio.com.br/



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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