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O QUE É UMA REDE DE COMPUTADORES?
 Uma rede é um conjunto de dispositivos(normalmente conhecido como nós) conectadospor links de comunicação. Um nó pode ser umcomputador, uma impressora ou outro dispositivode envio e/ou recepção de dados, que estejamconectados a outros nós da rede.

Fourouzan (2008)



CRITÉRIOS DE REDES
 Uma rede deve ser capaz de atender a certo 

número de critérios. Os mais importantes são:

 Desempenho
 Confiabilidade
 Segurança



DESEMPENHO
 O desempenho pode ser medido de várias formas,

inclusive pelo tempo de trânsito. Tempo de trânsito é
a quantidade de tempo necessária para uma
mensagem trafegar de um dispositivo a outro.

 O tempo de resposta é o tempo decorrido entre uma
solicitação e sua resposta

 Depende do número de usuários, tipos de meios de
transmissão, capacidades do hardware conectado e
eficiência do software



DESEMPENHO (CONT)
 O desempenho é normalmente avaliado por duas

métricas de rede: capacidade de vazão
(throughput) e atraso (delay).

 Em geral, precisamos de mais capacidade de
vazão e menos atraso.

 Ao mesmo tempo em que podemos aumentar a
capacidade de vazão, enviando mais dados,
podemos aumentar o delay em razão do
congestionamento do tráfego na rede.



CONFIABILIDADE
 Além da precisão na entrega, a confiabilidade das

redes é medida pela frequência de falhas, pelo
tempo que o link leva para se recuperar de uma
falha e pela robustez da rede em caso de uma
catástrofe.



SEGURANÇA
 Entre as principais questões de segurança de

rede, temos: proteção ao acesso não autorizado de
dados, proteção dos dados contra danos e o
desenvolvimento e a implementação de políticas e
procedimentos para a recuperação de violações e
perdas de dados.



A INTERNET
 A Internet revolucionou diversos aspectos do

nosso dia a dia, afetou a forma pela qual os
negócios são realizados, bem como a maneira com
a qual gastamos nosso tempo de lazer.



A INTERNET (CONT)
 Inicialmente, grande parte dos acessos à Internet

eram realizados por meio de conexão discada com
velocidades que dificilmente ultrapassavam 56
Kbps. O usuário, de posse de um modem e de
uma linha telefônica, se conectava ao provedor de
acesso e mantinha esta conexão apenas pelo
tempo necessário para realizar as ações que
dependessem da rede.



A INTERNET (CONT)
 Desde então, grandes avanços ocorreram e novas

alternativas surgiram, sendo que atualmente
grande parte dos computadores pessoais ficam
conectados à rede pelo tempo em que estiverem
ligados e a velocidades que podem chegar a até
100 Mbp



TIPOS DE AMEAÇAS NA INTERNET
 Furto de dados: informações pessoais e outros dados

podem ser obtidos tanto pela interceptação de tráfego
como pela exploração de possíveis vulnerabilidades
existentes em seu computador.

 Uso indevido de recursos: um atacante pode
ganhar acesso a um computador conectado à rede e
utilizá-lo para a prática de atividades maliciosas,
como obter arquivos, disseminar spam, propagar
códigos maliciosos, desferir ataques e esconder a real
identidade do atacante.



TIPOS DE AMEAÇAS NA INTERNET (CONT)
 Varredura: um atacante pode fazer varreduras

na rede, a fim de descobrir outros computadores
e, então, tentar executar ações maliciosas, como
ganhar acesso e explorar vulnerabilidades.

 Interceptação de tráfego: um atacante, que
venha a ter acesso à rede, pode tentar interceptar
o tráfego e, então, coletar dados que estejam
sendo transmitidos sem o uso de criptografia.



TIPOS DE AMEAÇAS NA INTERNET (CONT)
 Exploração de vulnerabilidades: por meio da

exploração de vulnerabilidades, um computador pode
ser infectado ou invadido e, sem que o dono saiba,
participar de ataques, ter dados indevidamente
coletados e ser usado para a propagação de códigos
maliciosos.

 Ataque de negação de serviço: um atacante pode
usar a rede para enviar grande volume de mensagens
para um computador, até torná-lo inoperante ou
incapaz de se comunicar.



TIPOS DE AMEAÇAS NA INTERNET (CONT)
 Ataque de força bruta: computadoresconectados à rede e que usem senhas comométodo de autenticação, estão expostos a ataquesde força bruta. Muitos computadores,infelizmente, utilizam, por padrão, senhas detamanho reduzido e/ou de conhecimento geral dosatacantes.
 Ataque de personificação: um atacante podeintroduzir ou substituir um dispositivo de redepara induzir outros a se conectarem a este, aoinvés do dispositivo legítimo, permitindo acaptura de senhas de acesso e informações quepor ele passem a trafegar.



CUIDADOS GERAIS
 Mantenha seu computador atualizado, com as versões

mais recentes e com todas as atualizações aplicadas;
 Utilize e mantenha atualizados mecanismos de

segurança, como programa antimalware e firewall pessoal;
 Seja cuidadoso ao elaborar e ao usar suas senhas;
 Utilize conexão segura sempre que a comunicação envolver

dados confidenciais;
 Caso seu dispositivo permita o compartilhamento de

recursos, desative esta função e somente a ative quando
necessário e usando senhas difíceis de serem descobertas.



REDES WI-FI
Wi-Fi (Wireless Fidelity) é um tipo de rede local
que utiliza sinais de rádio para comunicação.
Possui dois modos básicos de operação:
 Infraestrutura: normalmente o mais encontrado,

utiliza um concentrador de acesso (Access Point -
AP) ou um roteador wireless.

 Ponto a ponto (ad-hoc): permite que um pequeno
grupo de máquinas se comunique diretamente,
sem a necessidade de um AP.





RISCOS DO WI-FI
 Por se comunicarem por meio de sinais de rádio, nãohá a necessidade de acesso físico a um ambienterestrito, como ocorre com as redes cabeadas.
 Por terem instalação bastante simples, muitaspessoas as instalam em casa (ou mesmo emempresas), sem qualquer cuidado com configuraçõesmínimas de segurança;
 Em uma rede Wi-Fi pública os dados que nãoestiverem criptografados podem ser indevidamentecoletados por atacantes;
 Uma rede Wi-Fi aberta pode ser propositadamentedisponibilizada por atacantes para atrair usuários, afim de interceptar o tráfego.



MEDIDAS PARA EVITAR OS RISCOS
 WEP (Wired Equivalent Privacy): primeiromecanismo de segurança a ser lançado. Éconsiderado frágil e, por isto, o uso deve serevitado.
 WPA (Wi-Fi Protected Access): mecanismodesenvolvido para resolver algumas dasfragilidades do WEP. É o nível mínimo desegurança que é recomendado.
 WPA-2: similar ao WPA, mas com criptografiaconsiderada mais forte. É o mecanismo maisrecomendado.



MECANISMOS DE SEGURANÇA
Para garantir a segurança nas redes e na internet, é
necessário que os serviços ofereçam alguns requisitos
básicos, tais como:

 Identificação: permitir que uma entidade se
identifique

 Autenticação: verificar se a entidade é realmente
quem ela diz ser.

 Autorização: determinar as ações que a entidade
pode executar.



MECANISMOS DE SEGURANÇA (CONT)
 Integridade: proteger a informação contra

alteração não autorizada.
 Confidencialidade ou sigilo: proteger uma

informação contra acesso não autorizado.
 Não repúdio: evitar que uma entidade possa

negar que foi ela quem executou uma ação.
 Disponibilidade: garantir que um recurso

esteja disponível sempre que necessário.



POLÍTICA DE SEGURANÇA
A política de segurança pode conter outras políticas específicas, como:
 Política de senhas: define as regras sobre o uso

de senhas nos recursos computacionais, como
tamanho mínimo e máximo, regra de formação e
periodicidade de troca.

 Política de backup: define as regras sobre a
realização de cópias de segurança, como tipo de
mídia utilizada, período de retenção e frequência
de execução.



POLÍTICA DE SEGURANÇA (CONT)
 Política de privacidade: define como são tratadas

as informações pessoais, sejam elas de clientes,
usuários ou funcionários.

 Política de confidencialidade: define como são
tratadas as informações institucionais, ou seja, se elas
podem ser repassadas a terceiros.

 Política de uso aceitável (PUA) ou Acceptable Use
Policy (AUP): também chamada de "Termo de Uso" ou
"Termo de Serviço", define as regras de uso dos
recursos computacionais, os direitos e as
responsabilidades de quem os utiliza e as situações
que são consideradas abusivas.



ATITUDES DE RISCO NÃO ACEITÁVEIS
 Compartilhamento de senhas;
 Divulgação de informações confidenciais;
 Envio de boatos e mensagens contendo spam e códigos

maliciosos;
 Envio de mensagens com objetivo de difamar, caluniar ou

ameaçar alguém;
 Cópia e distribuição não autorizada de material protegido

por direitos autorais;
 Ataques a outros computadores;
 Comprometimento de computadores ou redes.



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
De modo macro, a segurança da informação refere-se aproteção de informações de pessoas e empresas, de modogeral...
Para alcançar seu objetivo, está especialmente baseadana “tríade CIA”:
 Confidentiality (confidencialidade): asinformações devem somente ser acessadas por“pessoas” autorizadas;
 Integrity (integridade): as informações só podemser alteradas a partir de acessos autorizados;
 Availability (disponibilidade): as informaçõesdevem estar disponíveis para acesso sempre quenecessário



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CONT)
Tecnicamente, dentre as principais dificuldades em segarantir a segurança da informação, destacam-se:
 O tamanho, a complexidade e as limitações desegurança do ambiente a ser protegido e de seuentorno;
 E, o elo mais fraco da segurança, as pessoas.
Para tentar contornar essas dificuldades, além dediversos recursos tecnológicos, algumas normas/padrõessão amplamente utilizados como, por exemplo, a sérieISO/IEC 27000...
 Obs.: A ISO/IEC 17799, posterior ISO/IEC 27002, ébaseada no padrão inglês BS 7799.

Ainda assim, a “única” certeza que se têm é de que “não há, em lugar algum, um ambiente 100% seguro”...



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CONT)
Nesse contexto, enquanto administradores de rede, nos cabe:
 Compreender  o  cenário  global  (Internet)  ao  qual  estamos conectados;
 Compreender as especificidades locais ao cenário que deve ser protegido;
 Compreender os recursos (técnicos, procedimentais, etc.) que podem ser utilizados para aprimorar a segurança da rede;
 Compreender, no mínimo, as principais técnicas de ataques às redes;
 Utilizar de “nossos” recursos e conhecimento para maximizar a segurança da rede, de modo geral;
 E, estar preparado para o “pior”.



DADOS ESTATÍSTICOS INCIDENTES NAINTERNET



DADOS ESTATÍSTICOS INCIDENTES NAINTERNET



DADOS ESTATÍSTICOS INCIDENTES NAINTERNET



DADOS ESTATÍSTICOS INCIDENTES NAINTERNET



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES
Para aprimorar a segurança da rede deve-se, no mínimo, compreender as principaistécnicas de ataques às redes.
 Técnicas para obtenção de informações;
 Técnicas que consistem na utilização demalwares diversos;
 Técnicas que exploram falhas em sistemas,serviços e aplicações de rede;
 Técnicas que utilizam recursos de “força bruta”;
 Técnicas que objetivam a negação de serviços derede;
 E, técnicas que se baseiam em fraudescomputacionais, dentre outras.



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES: 
MALWARES



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES: FALHAS
EM SISTEMAS, SERVIÇOS E APLICAÇÕES



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES: ATAQUES
DE FORÇA BRUTA



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES: ATAQUES
DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DOS E DDOS)



TÉCNICAS COMUNS DE ATAQUES: FRAUDES



FERRAMENTAS E TÉCNICAS COMUNS DE
SEGURANÇA
Dentre as principais ferramentas utilizadas paraaprimorar a segurança da rede, destacam-se:
 Firewalls;
 Sistemas de Detecção de Intrusos (IDSs);
 Sistemas de Prevenção de Intrusos (IPSs);
 Proxys;
 Anti-(vírus, spyware, adware, *);
 E, soluções de segurança diversas, dentre outras.
Outras ferramentas comumente utilizadas sãoscanners, fuzzers e honeypots, dentre outros, as quaispossibilitam a identificação e correção de eventuaisvulnerabilidades na rede, de modo geral



FERRAMENTAS E TÉCNICAS COMUNS DE
SEGURANÇA



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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