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Agenda

Resumo da palestra

Compreender a metodologia

Apresentar ferramentas opensource mais 
utilizadas
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Testes de 
Penetração

Método sistemático de comprometer o sistema

o sistema pode ser qualquer combinação de 
aplicação, sistema e rede

melhor método para descobrir o quão segura está 
sua aplicação/sistema/rede

por vezes obrigatório, como para operadoras de 
cartões (Visa e MasterCard)

PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard)
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Interesse por Testes 
de Penetração

Fonte: http://www.google.com/trends/explore?q=pentest#q=pentest&cmpt=q
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Interesse por Testes 
de Penetração

Fonte: http://www.google.com/trends/explore?q=pentest#q=pentest&cmpt=q
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Interesse por Testes 
de Penetração
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Interesse por Testes 
de Penetração
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Testes de 
Penetração

Áreas de testes

Física

acesso físico, treinamento humano

Lógica

aplicação, sistema e rede
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Tipos de Testes de 
Penetração

O escopo do teste de penetração irá definir o 
tipo de teste a ser utilizado

Caixa branca

Caixa cinza

Caixa preta

9sexta-feira, 12 de julho de 13



Tipos de Testes de 
Penetração

Caixa branca

Conhecimento e credenciais para acesso a 
aplicação/sistema ou rede

Reproduz comportamento de um atacante 
“interno”
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Tipos de Testes de 
Penetração

Caixa cinza

Parcial conhecimento e credenciais para 
acesso a aplicação/sistema ou rede

Reproduz comportamento de um atacante 
“interno” ou “externo” com poucas 
credenciais
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Tipos de Testes de 
Penetração

Caixa preta

Nenhum conhecimento e credenciais para 
acesso a aplicação/sistema ou rede

Reproduz comportamento de um atacante 
“externo” aleatório
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Motivação dos 
Ataques

Fonte: http://hackmageddon.com/2013/06/09/may-2013-cyber-attacks-statistics/
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Metodologias
OSSTMM (Open 
Source Security Testing 
Methodology Manual)

ISECOM (Institute 
for Security and Open 
Methodologies)

versão 3 e “draft” da 
versão 4

certificações para 
analistas e empresas
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Metodologias
Technical Guide to 
Information Security 
Testing and Assessment

elaborado pelo NIST 
(National Institute of 
Standards and 
Technology)

melhor reconhecido por 
órgãos e empresas

pouco abrangente 
comparado aos demais
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Metodologias

ISSAF (Information 
Systems Security 
Assessment 
Framework)

mais completo e 
específico que as 
demais metodologias

ainda apenas em 
versão “draft”
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Metodologias

Para que um teste de penetração seja 
reconhecido pelo ISECOM (OSSTMM) esse 
precisa ser 

Quantificável e exaustivo

Baseado em análises, e não em marcas 
comerciais 

Válido além do momento do teste

Concordante com as leis locais
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OSSTMM 2.1. - The Open Source Security Testing Methodology Manual 
23 August 2003 

14 

Copyright 2000-2003 Peter V. Herzog, ISECOM – The Institute for Security and Open Methodologies – www.isecom.org -  www.osstmm.org     
ISECOM is the OSSTMM Professional Security Tester (OPST) and OSSTMM Professional Security Analyst (OPSA) certification authority.  
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For clarity, ISECOM applies the following terms to types of system and network security testing as based on time 
and cost for Internet Security Testing: 
 
 

 
 

1. Vulnerability Scanning refers generally to automated checks for known vulnerabilities against a system or 
systems in a network. 

 
2. Security Scanning refers generally to vulnerability scans which include manual false positive verification, 

network weakness identification, and customized, professional analysis.  
 

3. Penetration Testing refers generally to a goal-oriented project of which the goal is the trophy and includes 
gaining privileged access by pre-conditional means.  

 
4. Risk Assessment refers generally to security analysis through interview and mid-level research which 

includes business justification, legal justifications, and industry specific justifications. 
 

5. Security Auditing refers generally to a hands-on, privileged security inspection of the OS and Applications 
of a system or systems within a network or networks. 

 
6. Ethical Hacking refers generally to a penetration test of which the goal is to discover trophies throughout 

the network within the predetermined project time limit. 
 

7. Security Testing and it’s military equivalent, the Posture Assessment, is a project-oriented risk 
assessment of systems and networks through the application of professional analysis on a security scan 
where penetration is often used to confirm false positives and false negatives as project time allows.  

 

OSSTMM

OSSTMM auxilia na 
definição do tipo de 
teste

Custo X Tempo
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OSSTMM

O OSSTMM versão 3 define:

canais

módulos

atividades
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OSSTMM
Áreas de testes (ou canais) do OSSTMM 
versão 3

Segurança Humana

Segurança Física

Segurança em Redes Sem Fio

Segurança em Telecomunicações

Segurança em Redes de Dados
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OSSTMM

Módulos OSSTMM versão 3

Indução

Interação

Inquérito

Intervenção
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OSSTMM

Fase de Indução (Induction)

Revisão de postura diante o canal

Identificar a logística necessária

Levantar mecanismos de detecção ativa 
possíveis ao ambiente
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OSSTMM

Fase de Interação (Interaction)

auditar a visibilidade dos elementos

identificar quais os pontos de acesso 
possíveis

conhecer as relações entre o alvo e o 
ambiente externo
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OSSTMM
Fase de Inquérito (Inquest)

verificar como ocorrem os processos e suas rotinas existentes

verificar as configurações/treinamentos

verificar o uso de propriedade ilegal pelo alvo

identificar quais políticas são de fato aplicadas e o que é 
possível obter das pessoas/sistemas

confirmar as informações sobre o alvo que estão 
publicamente expostas

verificar que informações seriam de interesse de 
competidores/concorrentes
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OSSTMM

Fase de Intervenção (Intervention)

quantificar o quão efetivo são os mecanismos de 
quarentena

mapear e mensurar o impacto incorreto de 
privilégios

determinar a efetividade dos planos de continuidade 
de negócio e resistência de negações de serviço

revisão das atividades realizadas e identificação do 
que foi realizado e que possa ser rastreado
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OSSTMM 3 – The Open Source Security Testing Methodology Manual

6.3 One Methodology

Putting  all  the  modules  together  provides  one  methodology  to  know  and  work  with.  This  is  one 
methodology which is applicable to any and all types of security tests. Whether the target be a particular 
system, a location, a person, a process, or thousands of them, this one methodology will assure the most  
thorough and efficient test possible.

Creative Commons 3.0 Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 2010, ISECOM, www.isecom.org, www.osstmm.org

Official OSSTMM Certifications: www.opsa.org, www.opst.org, www.opse.org, www.owse.org, www.trustanalyst.org 103

Módulos OSSTMM
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OSSTMM

Atividades

cada módulo possui uma entrada e uma 
saída

a entrada é produzida por meio de 
atividades

a saída é o resultado da atividade no 
módulo
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OSSTMM

Exemplos de uso de atividades nos módulos em 
alguns canais OSSTMM

Revisão de postura em Segurança Humana: 
qual a cultura (raça, língua, religião) das 
pessoas a serem testadas com engenharia 
social?

Logística em Segurança de Redes de Dados: 
quais ferramentas serão necessárias para 
melhor obter resultados em uma análise do 
tráfego da rede?
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Metodologias

O Manual OSSTMM especifica melhor a 
atuação do analista em cada canal

http://www.isecom.org/osstmm 
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Ferramentas

“The 3 rules of data security tools are: 1. tools 
don’t know when they lie, 2. tools are only as 
smart as their designers, and 3. tools can only 
work properly within the confines of the 
environment they were made for.” (OSSTMM)

“As 3 regras das ferramentas de segurança são: 1. 
ferramentas não sabem quando eles estão 
mentindo, 2. ferramentas são tão inteligentes 
quanto seus desenvolvedores, e 3. ferramentas 
podem apenas funcionar adequadamente em 
ambientes controlados.”
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Ferramentas

Distribuições GNU/Linux “prontas”

Katana: Portable Multi-boot Security Suite

Backtrack

Kali Linux
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Kali Linux

Fonte: http://www.kali.org
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Kali Linux
Distribuição Linux própria 
para testes de penetração

www.kali.org

Lançada em 2013

Seu predecessor é o Linux 
Backtrack

Possui mais de 300 
ferramentas para auxiliar 
testes de penetração

http://git.kali.org/gitweb/
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Ferramentas 
Opensource
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Ferramentas 
Opensource
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Ferramentas
NMAP

Suite completa de varredura de rede

Possui ferramentas para ultrapassar Firewalls, evitar IDS 
(Intrusion Detection System), logs e outros mecanismos 
de segurança

Capacidade de detectar portas abertas, versões dos 
softwares e sistemas operacionais na rede

Serve como ponto de partida em teste de penetração e 
aferição de segurança (Fase de Interação)

Possui uma GUI chamada Zenmap
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NMAP
$	  nmap	  -‐sP	  10.0.0.0/24

	  	  	  Host	  10.0.0.1	  appears	  to	  be	  up.

	  	  	  MAC	  Address:	  00:09:5B:29:FD:96	  (Netgear)

	  	  	  Host	  10.0.0.2	  appears	  to	  be	  up.

	  	  	  MAC	  Address:	  00:0F:B5:96:38:5D	  (Netgear)

	  	  	  Host	  10.0.0.4	  appears	  to	  be	  up.

	  	  	  Host	  10.0.0.5	  appears	  to	  be	  up.

	  	  	  MAC	  Address:	  00:14:2A:B1:1E:2E	  (Elitegroup	  Computer	  
System	  Co.)

	  	  	  Nmap	  finished:	  256	  IP	  addresses	  (4	  hosts	  up)	  scanned	  
in	  5.399	  seconds
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NMAP
$	  nmap	  -‐sS	  -‐P0	  -‐A	  -‐v	  10.0.0.4

	  	  22/tcp	  	  	  open	  	  ssh	  	  	  	  	  OpenSSH	  4.2	  (protocol	  
1.99)

	  	  631/tcp	  	  open	  	  ipp	  	  	  	  	  CUPS	  1.1

	  	  6000/tcp	  open	  	  X11	  	  	  	  	  	  (access	  denied)

	  	  Device	  type:	  general	  purpose

	  	  Running:	  Linux	  2.4.X|2.5.X|2.6.X

	  	  OS	  details:	  Linux	  2.4.0	  -‐	  2.5.20,	  Linux	  2.5.25	  -‐	  
2.6.8	  or

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gentoo	  1.2	  Linux	  2.4.19	  rc1-‐rc7
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Exploits
Exploits (Fase de Inquérito)

Ato de tirar proveito de alguma falha do 
sistema de forma a gerar um comportamento 
inesperado

As formas mais comuns de exploit são buffer 
overflow, heap overflow, stack smashing

Consistem em desviar a execução de um 
programa para um Shellcode (Payload) 
especialmente feito.
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Exploit
Buffer Overflow

void	  funcao(char	  *str)	  {
	  	  	  char	  buffer[16];
	  	  	  strcpy(buffer,	  str);
	  	  	  return;
}

void	  main()	  {
	  	  char	  texto_grande[256];
	  	  pede_texto(texto_grande);
	  	  funcao(texto_grande);
	  	  ...
}

Pilha

Endereço de Retorno

*str

buffer[0] , buffer[1], 
buffer [2], ..., buffer[15]
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Metasploit 
Framework

Metasploit Framework

Framework para execução de exploits comuns

Escrito em linguagem script Ruby, para facilitar 
manipulação

Banco de dados de exploits conhecidos possui mais de 1000 
exploits diferentes para sistemas Windows, Mac OSX e 
Linux

Inclui uma coletânea de 270 shellcodes (payloads) comuns, 
que permitem a abertura de shells, VNC, downloaders, etc, 
de acordo com o tamanho necessário

Modular e personalizável
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Metasploit 
Framework

Metasploit Framework Edition (gratuito) - A versão mais simples 
com interface via linha de comando, modulos e exploiting manual.

Metasploit Community Edition (gratuito) - Versão web do 
metasploit, possui algumas funcionalidades simplificadas das versões 
pagas e possibilidade de navegar melhor por exploits

Metasploit Express (pago) - Versão GUI oficial, possui ferramentas 
para automatizar processos de pentests, bruteforcing inteligente e 
geração de relatorios além de integração com nmap..

Metasploit Pro (pago) - Versão completa, inclui os elementos da 
versão express mais capacidades de pivotamento VPN, engenharia 
social e um módulo especial para aplicações web.

Armitage (gratuito) - GUI desenvolvido pela comunidade a fim de 
facilitar o processo de exploiting.
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Armitage

42sexta-feira, 12 de julho de 13



Armitage
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Metasploit 
Framework

Exemplo de Exploit APACHE_REQUEST_HEADER

Esta função do PHP é vulnerável a um buffer 
overflow em versões <= 5.4.2

Ao solicitar as variáveis de cabeçalho o PHP copia 
um a um os caracteres adequando os nomes das 
variáveis e substituindo “_” por “-”

Se o nome da variável extrapolar 128 bytes, é 
possível um ataque de buffer overflow

Fonte: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?
id=820000
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Sniffing
Ato de observar o tráfego de rede (Fase de 
Iteração)

capturar comunicações “interessantes”

Tráfego dentro de redes sem fio são fáceis de ser 
capturados quando se tem a chave da rede

Falhas de segurança no protocolo TCP/IP 
permitem também ataques do tipo man-in-the-
middle para ouvir tráfego que não deveria 
passar por você
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Man in the middle 
envenenamento ARP

Bob

Ted
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Man in the middle 
envenenamento ARP

Bob

Ted
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Man in the middle 
envenenamento ARP

Bob

Ted
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Man in the middle 
envenenamento ARP

Bob

Ted

Eu sou Ted!
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Man in the middle 
envenenamento ARP

Bob

Ted

Eu sou Bob!
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Man in the middle 
envenenamento ARP

Bob

Ted
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Ferramentas 
sniffing

ettercap - ferramenta capaz de fazer sniffing de 
informações interessantes, spoofing de ARP e DNS, 
além de man-in-the-middle sobre SSL

wireshark - kit avançado que permite o sniffing e 
logging do tráfego total da rede, com capacidades de 
filtragem. Ideal para análises futuras

driftnet - cria uma tela, mostrando imagens de sites 
que estão sendo acessados

urlsnarf - sniffer que captura e mostra endereço de 
urls que estão sendo acessadas
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ettercap
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ettercap
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driftnet
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wireshark
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wireshark
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Relatório

Confecção do relatório

esclarecer qual o escopo de atuação

precisa atender a critérios legais e políticos da 
organização

detalhar a metodologia e ferramentas de testes adotadas

relatório não precisa ser específico nas etapas que 
realizou

Ex: Para chegar em C parti de A, mas não precisa 
falar de B
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Relatório

A metodologia OSSTMM propõe uma 
métrica

O OSSTMM expõe cenários “perfeitos” aos 
canais que norteiam o quão um alvo está 
protegido
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Relatório

STAR (Security Test Audit Report)

relatório preciso dos resultados obtidos 
diante o escopo

relatório enviado a ISECOM para validar o 
processo

não substitui o relatório completo enviado a 
contratante 
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Lei “Carolina 
Dieckmann”

Lei 12737/12

Lei dos crimes informáticos

Também conhecida como lei “Carolina 
Dieckmann”

Criada pelo deputado Eduardo Azeredo
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Lei “Carolina 
Dieckmann”

Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, 
conectado ou não à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim 
de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou 
instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  

§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, 
distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de 
computador com o intuito de permitir a prática da 
conduta definida no caput. 
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Dieckmann”
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                                 produz, oferece, 
distribui                  difunde
                                intuito de permitir
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Conclusão

Testes de penetração são eficientes se fizer uso 
do método adequado com ferramentas eficazes 

Ferramentas em Software Livre atendem a 
muitos critérios e tipos de testes

kits de ferramentas “prontas”

ferramentas de eficácia comprovada

facilmente auditáveis
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Conclusão

“Trusting everyone is insecure but not 
trusting anyone is inefficient.” (OSSTMM)

“Confiar em todo mundo é inseguro, mas não 
confiar em ninguém é ineficiente.”
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Perguntas?
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Obrigado!
S l i d e s  d i s p o n í v e i s  e m 

h t t p : / / t h i a g o f m l e i t e . c o m
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