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DOS E DDOS

Ataques de negação de serviço (DoS)

objetivam causar a indisponibilidade dos serviços

oferecidos por um “host” alvo:

Ideia básica: Envio indiscriminado de requisições

ao host alvo.

Podem partir de uma ou várias origens, disparados

simultaneamente e coordenadamente sobre um ou

mais alvos (DDoS);



DOS E DDOS

Ataques amplamente conhecidos :

Ataques a sites internacionais (Yahoo, eBay, Amazon e

CNN, dentre outros) e nacionais (UOL, Globo e IG,

dentre outros).

Últimos ataques amplamente divulgados :

Ataques realizados a diversos sites do governo, dentre

outros, TV Monde, entre outros.



DOS E DDOS: VISÃO GERAL



DOS E DDOS: ETAPAS

O ataque DDoS é realizado, basicamente, em três etapas:

Etapa 1: Intrusão em massa;

� Identificação de vulnerabilidades (scans) + Invasão.

Etapa 2: Configuração da rede de ataque;

� Instalação do software DDoS.

Etapa 3: Realização do ataque.

� Envio indiscriminado de requisições ao(s) alvo(s).

Vale ressaltar que as etapas 1 e 2 são realizadas de modo

automatizado, em sequência e em poucos segundos...

Para preservar seu anonimato, o atacante, comumente, esconde

seu endereço IP verdadeiro (IP Spoofing).



DOS E DDOS: TÉCNICAS

Algumas das técnicas utilizadas nos ataques DoS/DDoS são:

Flood (UDP, TCP SYN e ICMP);

� Envio indiscriminado de requisições.

Smurf (ICMP) e Fraggle (UDP);

� Forja requisições (via broadcast) em nome do alvo.

Teardrop;

� Explora falhas na remontagem de pacotes IP;

Land;

� Conecta uma porta do sistema a ela mesma.



DOS E DDOS: FERRAMENTAS

Dentre as diversas ferramentas utilizadas nos ataques

DoS/DDoS, temos:

� Trin00;

� TFN;

� Stacheldraht;

� TFN2K;

� Malwares diversos;

� Outras.

Localmente, ataques de negação de serviço também costumam

explorar a utilização indiscriminada de recursos (processador,

memória, etc.) através de comandos e malwares diversos...



DOS E DDOS: EXEMPLOS
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SEGURANÇA DE COMPUTADORES

� Muito provavelmente é em seu computador pessoal que a

maioria dos seus dados está gravada e, por meio dele, que

você acessa e-mails e redes sociais e realiza transações

bancárias e comerciais. Por isto, mantê-lo seguro é

essencial para se proteger dos riscos envolvidos no uso da

Internet.

� Além disto, ao manter seu computador seguro, você diminui

as chances dele ser indevidamente utilizado para

atividades maliciosas, como disseminação de spam,

propagação de códigos maliciosos e participação em ataques

realizados via Internet.



SEGURANÇA DE COMPUTADORES

� Muitas vezes, os atacantes estão interessados em

conseguir o acesso à grande quantidade de

computadores, independente de quais são e das

configurações que possuem. Por isto, acreditar

que seu computador está protegido por não

apresentar atrativos para um atacante pode ser

um grande erro.

� Para manter seu computador pessoal seguro, é

importante que você:



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES

Alguns fabricantes deixam de dar suporte e de desenvolver

atualizações para versões antigas, o que significa que

vulnerabilidades que possam vir a ser descobertas não serão

corrigidas.

� remova programas que você não utiliza mais. Programas não

usados tendem a ser esquecidos e a ficar com versões antigas

� remova as versões antigas. Existem programas que permitem

que duas ou mais versões estejam instaladas ao mesmo tempo.

� tenha o hábito de verificar a existência de novas versões, por

meio de opções disponibilizadas pelos próprios programas ou

acessando diretamente os sites dos fabricantes.



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES

� configure, quando possível, para que os programas

sejam atualizados automaticamente;

� programe as atualizações automáticas para serem

baixadas e aplicadas em horários em que seu

computador esteja ligado e conectado à Internet.

� no caso de programas que não possuam o recurso de

atualização automática, ou caso você opte por não

utilizar este recurso, é importante visitar

constantemente os sites dos fabricantes para verificar

a existência de novas atualizações;



CUIDADOS

� faça regularmente backup dos seus dados. Para

evitar que eles sejam perdidos em caso de furto

ou mal funcionamento do computador;

� A data e a hora do seu computador são usadas na

geração de logs, na correlação de incidentes de

segurança, na verificação de certificados digitais

(para conferir se estão válidos).



FERRAMENTAS ANTIMALWARE

� Ferramentas antimalware são aquelas que procuram

detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos

de um computador. Antivírus, antispyware, antirootkit e

antitrojan são exemplos de ferramentas deste tipo.

� Ainda que existam ferramentas específicas para os

diferentes tipos de códigos maliciosos, muitas vezes é difícil

delimitar a área de atuação de cada uma delas, pois a

definição do tipo de código malicioso depende de cada

fabricante e muitos códigos mesclam as características dos

demais tipos



ATIVIDADES PRÁTICAS

� Atividades de pesquisa sobre ferramentas de

softwares que busquem por vulnerabilidades em

redes, sites, sistemas.

� Quais são as principais?

� Como funcionam?

� Quais os principais meios para se proteger de

ataques?



ATIVIDADES DE PESQUISA

� Quais são os principais problemas encontrados

em sites e que podem deixá-lo suscetíveis a

ataques e invasões?

� Como se proteger?

� Quais ferramentas estão disponíveis para

verificar essas falhas de segurança?



ATIVIDADES DE PESQUISA E PRÁTICA

� Fazer um teste de varredura no computador,

utilizando qualquer uma das ferramentas

pesquisadas e possíveis de ser instaladas e

verificar quais portas e serviços estão sendo

utilizados.

� Identificar possíveis vulnerabilidades.



WWW.CMSSCAN.NET/



HTTPS://SECURE1.SECURITYSPACE.COM/SSPACE/IN

DEX.HTML



HTTP://WWW.GEOIPTOOL.COM/PT/
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