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Resumo  

 

A grande quantidade de dados trafegados, a inserção de novos meios de acesso a 

rede tem trazido consigo uma maior dificuldade e responsabilidade de manter as 

informações e os sistemas seguros. Desta forma, é essencial que os profissionais da 

área estejam preparados para lidar com situações que envolvam a segurança da 

informação. Entretanto, o ensino de redes de computadores, em especial a 

segurança de sistemas, nos cursos de graduação não é visto como uma disciplina 

da grade comum ou é realizado de forma predominantemente teórica. Para 

contornar este problema, várias abordagens para o ensino de redes têm sido 

propostas tais como a utilização jogos, simuladores, ambientes virtuais e realidade 

aumentada. Embora tais abordagens auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, 

elas ainda estão distantes do ambiente real. Desse modo, é importante a utilização 

de ambiente de experimentação e metodologias voltados para o ensino de 

segurança de redes e sistemas que sejam capazes de aproximar o aluno do cenário 

real, possibilitando a ele descobrir/testar e aplicar os conceitos envolvidos em 

problemas de ataques/invasão de sistemas computacionais em rede. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar um ambiente experimental para o ensino de redes de 

computadores, em especial a área de segurança de redes e sistemas e propõe um 

conjunto de atividades de ensino para mostrar a viabilidade de utilização do 

ambiente proposto. A metodologia apresentada na elaboração do ambiente e das 

atividades de ensino pode ser adotada para ampliar tanto o ambiente experimental 

quanto o conjunto de atividades de ensino. 

Palavras Chave: Ensino, Segurança de sistemas e Redes de computadores. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O avanço tecnológico tem transformado de forma significativa a vida das 

pessoas, que passam a realizar diversos serviços como pagamento de contas, 

aquisição de compras e relacionamentos sociais através da Internet. Com o grande 

volume de usuários comuns utilizando a rede, a segurança dos dados trafegados 

passou a ser um grande desafio (TANEMBAUM, 2003, p.543). 

 Lado a lado com a grande quantidade de dados trafegados, a inserção de 

novos meios de acesso a Internet (ex. celulares, tablets, desktops) tem trazido 

consigo uma maior dificuldade e responsabilidade de manter as informações 

enviadas pela rede seguras (IBGE, 2011). Diante deste cenário, soluções que vão 

desde antivírus a sistemas complexos como redes protegidas por Firewall, políticas 

de segurança, criptografias, têm sido propostas e empregadas. 

Mesmo com a grande diversidade de ferramentas que tornam as redes 

mais seguras, há usuários maliciosos, conhecidos como “hackers”ou “blackhat”,  que 

é dotado de conhecimento avançados sobre sistemas e redes de computadores e as 

usam na interceptação e subtração indevida de informações de empresas e terceiros 

(GIAVAROTO et al, 2013). Suas ações causam danos financeiros, psicológicos e até 

físicos difíceis (GOMES, 2015). 

Segundo Giavaroto et al (2013), é importante que administradores de 

redes ou sistemas estejam cientes que os blackhat estão em constante evolução e 

adotam inúmeros métodos nas práticas de invasões. Além disso, dado tal ameaça, é 

essencial que os profissionais da área estejam preparados para lidar com situações 

que envolvam a segurança da informação a fim de manter um ambiente seguro e 

proteger os dados, os ativos das organizações. 

Diante deste cenário, surge a necessidade da formação de profissionais 

qualificados para lidar com as constantes ameaças encontradas na rede, onde, além 

dos conhecimentos teóricos, o profissional da área de segurança tem que raciocinar 

e possuir costumes/mecanismos como os de um cracker para descobrir 

vulnerabilidades no sistema (GIAVAROTO & SANTOS, 2013).  

Entretanto, dentre os vários problemas presentes no ensino de tópicos 

relacionados a redes de computadores, destaca-se que a área de segurança de 

sistemas em muitos cursos não é visto como uma disciplina da grade comum, sendo 
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oferecido apenas como uma disciplina eletiva/optativa, que o aluno pode ou não 

cursar (UFPB, 2014; UPE 2016; UEPB, 2016). Além disso, a adoção de uma 

abordagem predominantemente teórica dos conteúdos, dificulta o entendimento 

deles, pois são bastante abstratos, o que causa insegurança nos alunos durante a 

atuação em ambiente real (RAUEN, 2003). 

Para contornar este problema, várias abordagens para o ensino de redes 

têm sido propostas tais como a utilização jogos, simuladores, ambientes virtuais e 

realidade aumentada, as quais têm proporcionado resultados positivos. Em Vos et 

al. (2013), os autores apresentam a utilização de ambientes virtuais imersivos para 

ensino de conceitos de redes computadores. Já Castanhas (2014), utilizar teste de 

invasão para ensino de redes na área de auditoria. 

Embora tais abordagens auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, 

elas ainda estão distantes (em termos de abstração) do ambiente real, ou seja, 

existe um gap entre a realidade e o ambiente adotado no estudo. Desse modo, é 

importante a criação de ambiente de experimentação e metodologias voltados para 

o ensino de segurança de redes e sistemas que sejam capazes de aproximar o 

aluno do cenário real, possibilitando a ele descobrir/testar e aplicar os conceitos 

envolvidos em problemas de ataques/invasão de sistemas computacionais em rede. 

Segundo Vos et al 2013, os ambientes de testes ou laboratórios virtuais possibilitam 

ao aluno, além de conhecimentos técnicos e teóricos, a aplicação deles em 

problemas reais. 

Desta forma, este trabalho apresenta um ambiente experimental para o 

de ensino de redes de computadores, em especial a área de segurança de redes e 

sistemas e propõe um conjunto de atividades de ensino para mostrar a viabilidade 

de utilização do ambiente proposto. A metodologia apresentada na elaboração do 

ambiente e das atividades de ensino pode ser adotada para ampliar tanto o 

ambiente experimental quanto o conjunto de atividades de ensino.    

 

1.1. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral propor um ambiente de teste 

experimental para o ensino redes de computadores e segurança de sistemas.  Para 

alcançar este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos:  



 

 

8 

 

● Mostrar a importância da segurança da informação em redes de 

computadores. 

● Analisar os principais ataques e caracterizá-los 

● Apresentar uma metodologia para a elaboração do ambiente experimental  

● Apresentar uma metodologia para elaboração de atividades de ensino 

 

1.2. Organização do Trabalho 

 

De acordo com o que foi apresentado, este trabalho encontra-se assim 

organizado. O Capítulo 2 revisa conceitos relacionados a redes de computadores, 

segurança da informação e destaca algumas ferramentas de software adotadas na 

auditoria de sistemas. Além disso, ele apresenta trabalhos relacionados ao ensino 

de redes de computadores. O Capítulo 3 apresenta as etapas realizadas no 

planejamento do ambiente de teste experimental e elaboração das atividades de 

ensino. Por fim, O Capítulo 4 apresenta as considerações finais e direções futuras.   
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2. Fundamentação Teórica  

 

Este capítulo apresenta conceitos importantes sobre segurança de redes, 

ferramentas de teste de penetração de sistemas e aspectos do ensino-

aprendizagem de   segurança de redes de computadores. Desta forma, busca-se 

prover a base para o entendimento do trabalho. 

 

2.1. Redes de Computadores  

 

Segundo Tanenbaum (2011), redes de computadores são um conjunto de 

computadores autônomos interconectados, que podem trocar informações e 

recursos. A Figura. 1 ilustra um exemplo de rede de computadores. 

 

Figura 1: Rede de computadores 

 

Fonte: o Autor 

 

Segundo Kurose (2013), no desenvolvimento de aplicações para redes de 

computadores, uma decisão a ser tomada é como a aplicação estará estruturada, 

qual será a sua arquitetura. A arquitetura de uma aplicação define como será 

organizado os sistemas finais e ela pode ser classificada em cliente-servidor, Peer-

to-Peer (P2P) ou híbrido, sendo esta última a combinação de características das 

anteriores.    

Na arquitetura cliente-servidor há sempre um host (servidor) que atende 
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às requisições para um determinado serviço, vindas de outro host denominado 

cliente. Um exemplo desta arquitetura são as aplicações web. Nessa arquitetura, os 

clientes não se comunicam de forma direta entre eles e o servidor tem um endereço 

ip fixo (KUROSE, 2013).  

Na arquitetura P2P, o cliente não se comunica com um servidor 

centralizado, a conexão é feita diretamente com o outro cliente. Essa conexão é 

conhecida como conexão em pares e muitas aplicações utilizam esse tipo de 

conexão, como, por exemplo, a transferência de arquivos (BitTorrent), IPTV e 

telefonia por IP (KUROSE, 2013).  

Para facilitar o desenvolvimento de soluções de hardware e software de 

redes de computadores e a interconexão de dispositivos de diferentes fabricantes, 

as redes são organizadas em camadas, que apresentam funções, requisitos e 

regras (protocolos) para prover comunicação entre os dispositivos (TANENBAUM, 

2011). Em geral, as pilhas de protocolos se baseiam no modelo OSI ou no TCP/IP. 

Esses dois modelos têm camadas de enlace, rede, transporte e aplicação, mas 

apresentam diferenças em outras camadas, que podem ser observadas na Fig. 2.  

Nota-se que o modelo OSI se divide em 7 camadas enquanto o TCP/IP se organiza 

em 4. Dentre os dois modelos, o TCP/IP tem sido o mais utilizado na grande maioria 

das aplicações. A Seção 2.1 descreve as camadas do modelo TCP/IP. 

 

Figura 2: Modelos OSI e TCP/IP   

  

Fonte: o Autor 

2.2. Camadas do modelo TCP/IP  
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Considerando uma abordagem bottom-up, a primeira camada do modelo 

TCP/IP é a camada de enlace essa camada é responsável por descrever como as 

linha seriais e a Ethernet vão se comunicar entre si. Ela não é uma camada 

propriamente dita, no sentido normal do termo, mas uma interface entre os hosts e 

os enlaces de transmissão TANENBAUM, (2011). 

A camada Internet integra toda a arquitetura, mantendo-a unida. Sua 

tarefa é permitir que os sistemas finais enviem pacotes em qualquer rede e garantir 

que tais pacotes trafeguem independentemente até o destino, onde o caminho pode 

englobar redes diferentes (TANENBAUM, 2011). 

A finalidade da camada de transporte é possibilitar que os processos dos 

hosts de origem e de destino mantenham uma conversação. Dois protocolos de 

ponta a ponta são predominantes nesta camada. O primeiro é o Transmission 

Control Protocol (TCP), que é orientado a conexões, confiável e que permite a 

entrega sem erros de um fluxo de bytes.   Muitos serviços utilizam o protocolo TCP, 

como por exemplo navegação Web, transferência de arquivos e acesso remoto. O 

segundo e o User Datagram Protocol (UDP), é um protocolo sem conexão, não 

confiável, para aplicações que não precisam de sequência de controle, como por 

exemplo transmissão de vídeos na internet.  (TANENBAUM, 2011). 

Segundo Tanenbaum (2011), a camada de aplicação apresenta os 

protocolos de nível mais alto, utilizados no desenvolvimento das aplicações de rede. 

Dentre eles estão o protocolo de terminal virtual (TELNET), o protocolo de 

transferência de arquivos (FTP), o protocolo de correio eletrônico (SMTP), o Domain 

Name Service (DNS), o Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) e o Real Time 

Protocolo (RTP), por exemplo. Comparada ao modelo OSI, nota-se que nesta 

camada foram incluídas as funções exercidas pelas camadas de sessão e 

apresentação.  

 

2.3. Segurança da Informação 

 

Segundo Kurose (2013). A confidencialidade de uma mensagem é um 

ativo importante e que apenas o remetente e destinatário da mensagem podem ter 

acesso ao seu conteúdo.  

A segurança da informação tem como princípios básicos a 

confidencialidade, que indica que somente pessoas autorizadas podem ter acesso a 
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informação; a integridade, que se refere a manutenção das condições iniciais da 

informação, sem alterações, exceto por pessoas autorizadas; disponibilidade, que 

denota que a informação deve estar disponível a quem esteja autorizado para 

acessá-la sempre que for necessário. Além dos princípios básicos da segurança da 

informação, outros conceitos tais como hacker, cracker, vulnerabilidade, ameaça e 

ataque são apresentados a seguir.  

Segundo Almeida e Almeida (2012), existem 3 tipos de hacker: White hat 

(chapéu branco), Black hat (chapéu preto) e Gray hat (chapéu cinza). A origem 

destes nomes vem dos filmes de velho oeste americano, onde pela cor do chapéu 

podiam se identificar o lado que estavam. Os chapéu branco são hacker do bem que 

usam seu conhecimento de com ética e dentro da lei, os chapéu preto também 

conhecidos como cracker usam seu conhecimentos para obter vantagens e lucro 

com seu conhecimento e os chapéu cinza são um pouco dos dois geralmente são 

éticos mais para obter lucro fazem qualquer coisa até burla a lei.  

 É uma pessoa com grande conhecimento computacional e os utiliza para 

desenvolver e modificar softwares e hardwares de forma legal. Já o cracker são 

indivíduos que utilizam seus conhecimentos para obter vantagem e lucros, como 

exemplo invasão a sites, roubo de informação, etc.   

A vulnerabilidade é uma falha presente nos ativos de informação, que 

pode ou não causar a quebra de algum dos três princípios de segurança da 

informação (CAMPOS, 2006). Já a ameaça consiste numa possível violação do 

sistema podendo ser acidental ou intencional. A primeira é aquela que não foi 

planejada, por exemplo uma falha de software. Já a segunda vai desde 

monitoramento não autorizado até a parada do serviço, como exemplo um ataque de 

DoS (NOBRE, 2007).  Quando uma ameaça intencional é realizada, tem-se um 

ataque, que pode ocorrer por diversos motivos tais como: obtenção de 

conhecimento, curiosidade, extorsão, venda de informações confidenciais.    A 

seguir, destacam-se alguns tipos de ataque. 

 

2.3.1. Tipos de Ataques 

 

 IP Spoofing é uma técnica que consiste na utilização do endereço ip de origem 

falso (mascarando-o), fazendo com que um host (sistema final) possa se 

passar por outro. Isso dificultando a identificação do ip verdadeiro do host de 
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origem pelo receptor da mensagem ou pelo sistema de contramedida de 

ataque. A Fig. 2 ilustra como ocorre o ip spoofing. Nela, o atacante (hacker) 

consegue mascarar seu ip verdadeiro ocultando seu verdadeiro ip, isso ocorre 

porque o protocolo ao fazer o encaminhamento das mensagens envia o pacote 

para o remetente e não faz verificação do remetente. 

 

Figura 3: Exemplo de Ip Spoofing 

 

 Fonte: o Autor 

 

 Negação de Serviço (Denial of Service - DoS) é uma técnica pela qual um 

atacante utiliza um equipamento conectado à rede para tirar de operação um 

serviço, um computador ou uma rede conectada à Internet. Quando usada de 

forma distribuída, recebe o nome de Ataque de Negação de Serviço Distribuído 

de Negação de Serviço (Distributed Denial of Service-DDoS). Esse tipo de 

ataque tem como objetivo principal tornar um sistema ou serviço indisponível 

para seus usuários. A Fig. 3 exemplifica estes dois ataques. 

 

Fig. 4 Ataque DoS (a esquerda) e ataque de DDoS (a direita) 

 

Fonte: o Autor. 

 

 Força Bruta: é usado para descobrir senhas através do teste de todas as 
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combinações possíveis de senhas a partir de listas previamente criadas. O 

atacante usa ferramentas de geração de lista de palavras (senhas) a serem 

testadas no alvo. 

 SQL Injection voltado para ataques a banco de dados através de formulários 

que contenham campos de entradas de dados do tipo texto. Este método utiliza 

da vulnerabilidade do código implementado na aplicação para alterar a string 

de conexão ao banco de dados, comprometendo toda troca de informações 

entre aplicação e a base de dados. 

 Booter: é um serviço web que executa ataque DDoS mediante pagamento. Ele 

é  ofertado por meio de sites webs, onde o cliente informa o endereço  de IP da 

vítima. Desta forma, ele não requer do cliente conhecimentos avançados em 

redes já que ele apenas vai pagar pelo serviço e obter os resultados do ataque 

(SOPAS, 2015). Essa forma de ataque pode ser classificado como de menor 

complexidade, pois o usuário atacante não precisa de conhecimento em rede e 

sistemas de segurança. Um exemplo de site que oferece esse tipo de serviço é 

o harcker-list.com.  

 Google Hacker: é a utilização do mecanismo de busca do google para 

encontrar arquivos, falhas em alvos definidos. Funciona como se o google 

fosse um scanner, que possibilita fazer buscas avançadas por strings 

chamadas de dorks ou operadores de pesquisa (CARNEIRO, 2017).  

 Scanning: segundo Giavaroto (2013), existem três tipos de escaneamento, de 

porta, vulnerabilidade e de redes. No primeiro, as portas ativas e serviços são 

verificados. No segundo, as fraquezas e vulnerabilidades presentes no sistema 

são detectadas. Já no último os hosts hosts ativos da rede são identificados. 

Existem diversas ferramentas no mercado que permitem a realização dessa 

varreduras, quais se destacam o Nmap, Amap, Netcat e Hping. A Fig. 4 ilustra 

um exemplo de scanner de portas onde o atacante faz verificações de 

informações sobre os hosts tais como: endereço ip, serviços em 

funcionamento, porta abertas, sistema operacional e etc. 

 

Fig. 4: Varredura de porta 
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Fonte: o Autor 

 

 Exploit: segundo Kennedy et al. (2011), o exploit é um termo para descrever 

pequenos utilitários ou código-fonte usados para explorar vulnerabilidades 

específicas. Eles podem ser usados tanto na forma isolada, quanto 

incorporados em vírus, cavalos de troia, ferramentas de detecção de 

vulnerabilidades e outros tipos de softwares. 

 

2.3.2. Ferramentas 

 

Atualmente existem diversas ferramentas voltadas para uso em auditoria 

e análise de segurança de redes. A seguir, algumas das ferramentas mais utilizadas 

por analistas e hackers.  

 Kali Linux: É uma distribuição Linux baseada em Debian destinada a testes 

avançados de penetração e auditoria de segurança. Ele é desenvolvido, 

financiado e mantido pela empresa Offensive Security e contém mais de 600 

ferramentas voltadas para tarefas de segurança da informação, como teste de 

penetração, pesquisa de segurança e engenharia reversa. O Kali foi lançado 

em 13 de março de 2013,  como uma reconstrução do BackTrack Linux, 

satisfazendo os padrões de desenvolvimento da Debian (KALI 2018) . 

 Wireshark: É o analisador de protocolo de rede mais utilizado no mundo. Ele 

permite que você veja o que está acontecendo em sua rede em um nível 

microscópico e é o padrão de facto (e muitas vezes de jure) em muitas 

empresas comerciais e sem fins lucrativos, agências governamentais e 

instituições educacionais. O desenvolvimento do Wireshark prospera graças às 

contribuições voluntárias de especialistas em rede em todo o mundo e é a 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=http://www.backtrack-linux.org/&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhiTzz018CL7V2J8CjZ4qIA8bgChgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=http://www.debian.org/&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhhuv7pIQkpjVwgBfm8OlDRmrdUmFg
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continuação de um projeto iniciado por Gerald Combs em 1998. 

 Metasploit: É um framework criado por HD Moore que fornece uma estrutura 

para automatizar tarefas comuns, rotineiras e complexas de penetração de 

sistemas. Ele permite que o usuário se concentre nos aspectos únicos ou 

especializados da penetração, testando e identificando falhas de segurança. 

Ele permite a criação de vetores de ataque para aumentar suas explorações, 

cargas úteis, codificadores e muito mais para criar e executar ataques mais 

avançados. 

 Nmap: É uma ferramenta de código aberto gratuita adotada na descoberta de 

rede e auditoria de segurança. Ela é utilizada em tarefas como inventário de 

rede e gerenciamento de agendas de atualização de serviço. Desta forma ela 

permite determinar quais hosts estão disponíveis na rede, os serviços, 

sistemas operacionais, nomes dos aplicativos e versão que eles estão 

executando (GORDON FYODOR, 2018). 

 Hping: é um analisador e montador de pacotes TCP / IP orientado a linha de 

comando. A sua interface é inspirada no comando ping do unix,mas suas 

funcionalidades vão além do e envio de solicitações de eco ICMP.  Ele suporta 

os protocolos TCP, UDP, ICMP e RAW-IP possibilita diferentes testes tais 

como teste de firewall, varredura avançada de porta e teste de rede.  O hping 

também pode ser útil para os alunos que estão aprendendo o modelo TCP / IP. 

 

2.4. O Ensino de Redes de Computadores e Segurança de Sistemas  

 

Segundo Giavaroto et al (2013), é importante que administradores de 

redes ou sistemas estejam cientes da constante evolução dos métodos e práticas de 

invasões. Desta forma, é essencial que eles estejam preparados para lidar com 

situações que envolvam a segurança da informação a fim de manter um ambiente 

seguro e proteger os dados, os ativos das organizações. 

O ensino de redes de computadores é desafiador, seja pela complexidade 

dos conteúdos abordados ou pela falta de componentes curriculares relacionados a 

redes ou segurança de redes nos cursos de Computação. Somando-se a isso, a 

adoção de uma abordagem predominantemente teórica limita o aprendizado do 

aluno e torna mais difícil o entendimento de como os conceitos apresentados são 

aplicados na prática.  
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Para contornar tais questões, várias abordagens para o ensino de redes 

têm sido propostas. Para Voss G. B. et al (2014), uma maneira de suprir a carência 

da falta de laboratório é a utilização de laboratórios virtuais de redes, que permitem 

a realização de atividades práticas e a interação com equipamentos, simulações e 

conteúdo de redes, além de agregar o diferencial da flexibilidade de tempo e espaço 

proporcionada por essa tecnologia. Pinheiro & Filho (2005) explora o uso de 

Realidade Virtual (RV) no processo de ensino aprendizagem de redes de 

computadores 

Em termos de ambientes virtuais imersivos ou mundos virtuais (MV), o 

paradigma de educação imersiva tem como objetivo disponibilizar espaços 3D onde 

o estudante pode transitar e vivenciar experiências em um ambiente altamente 

interativo [Orgaz et al. 2012]. O MV permite ainda que o usuário desenvolva tarefas, 

como manipulação de experimentos, porém sem o risco das consequências 

inerentes às mesmas atividades quando realizadas em laboratórios reais [Voss et al. 

2013b]. 

Silva (2017) defende o uso de simuladores de redes como sendo 

importante no processo de novas pesquisas, desenvolvimento de novos protocolos 

de redes e análises de desempenho de uma rede. Em relação ao ensino, os 

simuladores são ferramentas que podem desempenhar um papel primordial, 

contribuindo em peso para um melhor entendimento do conteúdo pelos alunos. 

Em Brito et al (2018), uma abordagem de redes definidas por software e 

sistema de proteção contra intrusão (SDN-IPS) é apresentada. Ela agrega a 

visibilidade dos sistemas de detecção de intrusos com a programabilidade do 

paradigma SDN, criando uma solução para contenção de ataques através de 

estratégias de bloqueio, restrição de banda ou isolamento em quarentena. Ela é 

aplicável tanto a redes de campus quanto de backbone. Além disso, ela pode ser 

empregada no ensino de redes e segurança, beneficiando operadores e 

pesquisadores na detecção e contenção de atividade maliciosa na rede. 

Giavaroto et al (2013) advoga o uso de testes de penetração no ensino. 

Ele define os testes de penetração como um método para testar e descobrir 

vulnerabilidades em uma rede ou sistema, percorrendo todo o sistema, explorando 

todas as vulnerabilidades como se fosse uma pessoa mal intencionada no intuito de 

invadir um sistema. Esse método é muito eficiente para a realização embora exija 

um maior nível de conhecimento por parte do aluno. 
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Castanha (2014) apresenta um desenvolvimento de uma auditoria em 

segurança da informação através da execução de tarefas de teste de invasão 

aplicadas em alguns sistemas e aplicações, bem como nos recursos humanos. 

Nota-se que entre as abordagens propostas para o processo de ensino-

aprendizagem, algumas ainda estão distantes (em termos de abstração) do 

ambiente real, ou seja, existe um gap entre a realidade e o ambiente adotado no 

estudo. Desse modo, é importante a criação de ambiente de experimentação e 

metodologias voltados para o ensino de segurança de redes e sistemas que sejam 

capazes de aproximar o aluno do cenário real, possibilitando a ele descobrir/testar e 

aplicar os conceitos envolvidos em problemas de ataques/invasão de sistemas 

computacionais em rede. Segundo Voss et al 2013, os ambientes de testes ou 

laboratórios virtuais possibilitam ao aluno, além de conhecimentos técnicos e 

teóricos, a aplicação deles em problemas reais. Neste aspecto, este trabalho 

apresenta o planejamento e implantação de um ambiente de teste experimental para 

o ensino de redes de computadores, em especial segurança de redes. Além disso, 

para mostrar a sua utilização, o desenvolvimento de atividades de ensino é 

realizado.   
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3. Planejamento do Ambiente Experimental e Atividades de Ensino 

 

Este capítulo apresenta o planejamento do ambiente experimental e das 

atividades de ensino voltadas para a segurança de sistemas. Para um melhor 

entendimento, este capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 3.1 analisa 

os principais ataques que tem ocorrido no Brasil no ano de 2017 de modo subsidiar 

a seleção dos tipos de ataques que o ambiente experimental deve suportar. Uma 

vez selecionados, a caracterização dos ataques em termos de conceitos envolvidos, 

recursos de hardware/software para execução e complexidade é apresentada na 

Seção 3.2. Baseado nestas duas seções, a Seção 3.3 descreve o ambiente 

experimental proposto. Para mostrar a utilização do ambiente, o planejamento de 

atividades de ensino é apresentado na Seção 3.4. Na Seção 3.5 a instanciação de 

atividades de ensino utilizando o ambiente é apresentada considerando um ataque 

de negação de serviço.  

 

3.1. Análise dos Principais Ataques 

 

Figura 5. Ocorrência de ataques durante o ano de 2017.  

 

 

Fonte: CERT.br 

 

Para dar suporte a definição do ambiente experimental, uma análise dos 
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principais tipos de ataques ocorridos foi conduzida. Segundo CERT.br, os ataques 

mais praticados no Brasil durante o ano de 2017 foram: scanning, fraudes, DoS, web 

e worn.  A Fig. 5 apresenta os percentuais de ocorrência dos ataques durante o ano 

de 2017. 

Da Figura 5, nota-se que 4.37% dos ataques são de Worm, que indica 

notificações de atividades maliciosas relacionadas com o processo automatizado de 

propagação de códigos maliciosos na rede.  O ataque de DoS representa 9.34% do 

total. Nele, atacante utiliza um computador ou um conjunto de computadores para 

tirar de operação um serviço, computador ou rede. 

Já os ataques de Web e scan representam 8,57% e 59,33%, 

respectivamente, do total. O primeiro tipo visa especificamente o comprometimento 

de servidores Web ou desfigurações de páginas na Internet. O segundo realiza 

varreduras em redes de computadores, com o intuito de identificar quais 

computadores estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados por eles. É 

amplamente utilizado por atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite 

associar possíveis vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador. 

Por fim, 15, 87% dos ataques são de fraude. Segundo, o ataque de fraude 

engloba as notificações de tentativas de fraudes, ou seja, de incidentes em que 

ocorre uma tentativa de obter vantagem. 

Baseado nos indicadores de ocorrência de ataques no último ano, os 

ataques de negação de serviço DoS, IP Spoofing e ataque de Scanner de portas 

foram selecionados para serem suportados pelo ambiente experimental. O ataque 

de IP Spoofing apesar de não está entre os ataques mais recorrentes é um ataque 

importante para estudo por ser muito utilizado junto com outros ataques. Na Seção 

3.4 apresentam-se atividades de ensino para o cenário de ataque de Negação de 

Serviço DoS, onde o IP Spoofing é considerado como atividade secundária, 

atividade meio. A escolha dos ataques mais recorrentes busca instigar um maior 

interesse do aluno na área, a fim de compreender o que é cada ataque e seus 

conceitos envolvidos e como é realizado na prática.  

 

3.2. Caracterização dos Ataques 

 

Para subsidiar tanto a implantação ambiente de teste (qual a topologia 

adotar, recursos de hardware/software, etc) quanto o desenvolvimento das 
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atividades de ensino, esta seção apresenta a caracterização dos ataques em termos 

de conceitos envolvidos, custo de hardware/software.  Desta forma, tem-se uma 

visão geral de quais conceitos podem ser trabalhados em cada tipo de ataque, qual 

o custo (tanto computacional quanto cognitivo) para a sua realização. 

 

a) Ataque de varredura 

Conceitos envolvidos: Protocolos TCP, UDP, ICMP, portas e 

aplicações. 

Complexidade do ataque: este ataque requer algum nível de 

conhecimento com protocolos TCP, UDP e ICMP além de que se faz necessário 

conhecimentos das ferramentas que serão utilizadas nos ataques como Firewall´s, 

camada de aplicação, Ferramentas de Scanner: Nmap, Amap, Netcat e Hping. 

Ferramentas de ataque: Sniffer - Trojan - Backdoor - LogClean. Pode ser executado 

em plataforma Windows e Linux, sendo que no Windows seu suporte é partir do 

Windows 7 até versões mais atuais. 

Hardware: na execução deste ataque em termos de hardware e 

relativamente simples já que o atacantes necessita apenas de um computador 

rodando algum software para auxiliá lo no ataque, pode ser executado em qualquer 

hardware desde que tenha porta Ethernet ou Wireless. 

Software: a quantidade de softwares que podem ser utilizados para 

realizar scanner de porta e muito grande porém destacamos apenas duas, o Nmap, 

o nmap talvez uma das mais utilizadas e poderosa ferramentas de scanner de porta. 

Existem várias ferramentas para utilizar como ataque de negação de serviço (DoS) 

de portas como: NMAP, HPING, Amap, dentre outras, todas essas ferramentas já 

fazem parte do pacote de ferramentas do Kali Linux.  

 

b) DoS 

Conceitos envolvidos: Protocolos TCP, ICMP, SYN, SYN flood e 

encaminhamento de pacotes. 

Complexidade do ataque: requer conhecimentos básicos Apesar de 

parecer um ataque complexo esse tipo de ataque é relativamente simples e não 

requer um conhecimento tão profundo de sobre redes basicamente envolve 

conceitos tais como: TCP, ICMP, SYN, SYN flood. Ferramentas como boots, nmap, 

Hping3, DNS Map, a complexidade deste ataque aumenta quando se utiliza do 
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ataque de DDoS com máquinas zumbis.  

Hardware: ataque que não exige um hardware muito robusto podendo ser 

executado a partir de um computador comum como um desktop. 

Software: para este ataque poderia ser realizado por uma grande 

quantidade de ferramentas no Windows pode ser usado o software T50 e no Linux 

pode ser utilizado uma grande variedade de softwares tais como: Hping3, Nping e o 

Próprio T50, existe também a possibilidade de contratar serviços de boots que iriam 

se encarregar de fazer todo o ataque.   

 

3.3. Ambiente Experimental Proposto 

 

Baseado nas duas seções anteriores, esta seção apresenta os elementos 

que compõem o ambiente experimental proposto. Para execução dos experimentos 

de rede (ataques) selecionados neste estudo, seria necessário um laboratório com 

recursos de hardware tais como: Servidor Web, Switch, 4 computadores (2 com S.O 

Windows e 2 com S.O Linux). A implantação desse ambiente teria um custo elevado, 

inviabilizando a sua execução. Para contornar este problema, adotou-se a técnica de 

virtualização de computadores (máquinas virtuais), o viabiliza que o ambiente 

proposto possa ser replicado, não exigindo um aparato caro. 

 

3.3.1. Ferramentas de Software 

 

Em termos de ferramentas de software, o ambiente é composto das 

seguintes:   

● Nmap: é um poderoso scanner de rede, com inúmeras funções, podendo ser 

utilizado por administradores de rede e cracks. Com esta ferramenta é possível 

descobrir o sistema operacional e serviços existentes na rede, por exemplo. 

● Virtualbox: este virtualizador foi escolhido por ser muito conhecido entre os 

principais virtualizadores de sistemas, de fácil manuseio, pode ser instalado nos 

principais sistemas operacionais como Linux e Windows. 

● Wireshark: é uma programa gratuito com versões para Linux e Windows. Ele 

é capaz de analisar tráfego de rede, organizando-o por protocolos.  

● Hping3:  é um analisador de pacotes TCP/IP, capaz de enviar solicitações de 

eco ICMP, SYN, TCP e UDP. Embora ele não possua interface gráfica, a sua 
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utilização por iniciantes não é complexa.          

● Windows 7 professional: é um dos sistemas operacionais mais utilizados no 

Brasil, foi escolhido pela facilidade e experiência, por parte da grande maioria dos 

usuários. 

● Kali Linux:  ele foi escolhido por ser uma ferramenta voltada para auditoria de 

redes e contar com mais 300 ferramentas já embutidas no sistema. 

 

3.3.2. Topologia da rede 

 

O ambiente experimental proposto é um ambiente controlado, executado 

a partir de máquinas virtuais através do Virtualbox. Para compor o ambiente, um 

computador com 6 GB de memória RAM processador Core I3 2.4 GHz e HD de 250 

GB será utilizado. 

O cenário de ataque geral suportado no ambiente é composto por 

máquina virtual (máquina 1) com S. O Kali linux (atacante), uma máquina virtual 

(máquina 2) com um servidor web ativo (vítima) e uma máquina virtual (máquina 3) 

com S..O Windows 7 (cliente usual).  O monitoramento da rede será realizado 

utilizando Wireshark, que já faz parte das ferramentas nativas do Kali Linux. A Fig. 6 

ilustra a composição do ambiente experimental e a Tabela 1 descreve os requisitos 

das máquinas virtuais. 

 

Tabela 1: requisitos das máquinas virtuais 

Máquina 1 Kali Linux: máquina virtual com 2 gb de memória RAM, 

10GB de espaço em disco e placa de rede em modo bridge. 

Máquina 2  Ubuntu Server 14.04: máquina virtual com 512 mb de 

memória RAM 10 GB de armazenamento, placa de rede em modo 

bridge. Além disso, ativar um servidor web apache2 versão 2.4.7. 

Máquina 3  Windows 7 SSP2: máquina virtual com 1 GB de memória 

RAM, 10 GB gb ou mais de armazenamento, placa de rede em modo 

bridge. Esta máquina será utilizada apenas para simular tráfego de 

um usuário comum. Deste modo, não será necessário a instalação 

de outro programas. 
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Figura 6: Topologia da rede 

 

Fonte: o Autor 

 

3.4. Estrutura das Atividades de Ensino 

 

Para elaborar as atividades de ensino que utilizarão o ambiente 

experimental proposto, os seguintes elementos foram definidos para compor cada 

atividade.  Isso busca nortear o desenvolvimento de novas atividades. 

● Título: cada atividade deverá ter título sugestivo e que estimule o interesse 

do aluno.  

● Objetivo: nesta seção é importante destacar quais metas alcançar, o que se 

espera que os alunos sejam capazes de fazer ao final da atividades.  

● Conceitos envolvidos: descreve quais conteúdos serão vistos, serão 

abordados. Aqui deverá ser levado em consideração os objetivos e o agrupamento 

dos conteúdos, se eles são conceituais, procedimentais ou atitudinais. 

● Material necessário: indica os recursos necessário para desenvolver a 

atividade (ex. computador, softwares, etc)  

● Tempo estimado para atividade: indica o tempo estimado para realizar a 

atividade. É importante calcular o tempo para não colocar muitas atividades num 

espaço de tempo curto. 

● Dinâmica: descreve os passos a serem realizados para a realização da 

atividade, os quais são intercalados com perguntas para que o aluno responda. 

Estas perguntas buscam conduzir o aluno a alcançar o objetivo definido.   

Além dos elementos que comporão as atividades, elas podem apresentar 
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duas perspectivas: descoberta de conceitos e constatação/aplicação de conceitos. 

Ambas são suportadas pelo ambiente experimental proposto. 

Na primeira, a atividade é elaborada de modo que o aluno descubra e 

forme seu conceito sobre dado assunto ou dinâmica de um dado ataque, por 

exemplo. Assim, nesta perspectiva realiza-se o encadeamento dos passos com as 

indagações a fim de que o aluno perceba a situação que lhe é apresentada e a partir 

daí construa seu próprio conceito. A segunda perspectiva contempla os casos em 

que o conceito sobre o dado assunto é explanado previamente. Assim, a atividade 

busca mostrar a aplicação ou constatação do que foi visto na teoria. 

 

3.5. Atividades de Ensino 

 

Para mostrar a utilização do ambiente de experimentação proposto e a 

estrutura de atividade de ensino descrita na Seção 3.4, esta seção apresentada 

atividades de ensino para o cenário de ataque de negação de serviço (DoS). Para 

prover uma abordagem mais didática para o ataque, a atividade fim foi dividida em 3 

subatividades, Deste modo cada uma é vista como sendo uma etapa a ser vencida 

para a realização da atividade principal, que é o DoS. As subatividades são de 

busca de informação na rede, aplicação de técnica de IP Spoofing e, por fim, o 

ataque de negação de serviço propriamente dito. 

 

a) Atividade de Ensino 1 

 

Título: Buscando informações do sistema alvo. 

Objetivo: Identificar as portas e serviços ativos no sistema final alvo. Ao fim da 

atividade, espera-se que o aluno seja capaz de entender como ocorre um ataque de 

varredura de portas. 

Conceitos: protocolos TCP, UDP e ICMP, portas e aplicações. 

Material: Ferramenta Nmap e todo o ambiente de teste.  

Tempo: 1 hora.  

Dinâmica:  

 

1. Primeiramente, monte no ambiente de teste a seguinte topologia de rede: 

Fig. Topologia da rede da atividade de ensino 1 
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Fonte: o Autor 

No pc atacante: 

 

2. Execute o comando:  nmap 192.168.50.250  

3. Baseado na resposta do comando, quais portas estão abertas, e quais são os 

protocolos e serviços associados? (Identifique-os na tabela abaixo). 

Porta Protocolo Serviço 

   

   

 

4. Execute comando: nmap -sR 192.168.50.250 

5. Preencha a tabela abaixo com número da porta, protocolo e versão dos 

serviços exibidos no resultado do comando executado no item 4. 

Porta Protocolo Serviço Versão 

    

    

 

6. Pesquise na Internet as versões atuais dos serviços ativos. Preencha a tabela 

abaixo com a versão do serviço que está ativo no sistema alvo e a versão atual 

obtida na pesquisa. 

Versão do serviço ativo Versão mais atual do serviço ativo 

  

  

7. Observando a tabela do item 6, as versões dos sistemas ativos são as mais 
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recentes? Caso negativo, existe algum problema de se adotar serviços com versões 

desatualizadas? Justifique.  

8. Na tabela do item 5, percebe-se que existem portas e serviços ativos no 

sistema alvo. Do ponto de vista de segurança, qual a consequência de deixá-la 

ativas ou inativas?  

 

b) Atividade 2  

 

Título: Realizando o IP Spoofing 

Objetivo: Mostrar o funcionamento da técnica de IP Spoofing e como ela pode ser 

utilizada. 

Conceitos: Endereçamento IP, encaminhamento de pacotes e protocolos TCP, 

UDP, SYN. 

Material: Máquina virtual 1 Kali Linux, Máquina virtual Ubuntu Server, Máquina 

virtual Windows 7, ferramentas hping3 e Wireshark. 

Tempo: 40min  

Dinâmica: 

 

1. Monte no ambiente de teste a topologia de rede indicada na figura abaixo. 

Fig. topologia da rede para esta atividade 

 

Fonte: o Autor 

Parte A. 

 

2. Execute o wireshark na máquina virtual do kali, representado pelo 

computador hacker na topologia. Selecione a placa de rede e aplique o filtro 

ip.dst==192.168.50.250 para capturar o tráfego com destino ao servidor alvo. 

3. No kali, execute o terminal e execute o comando: hping3 -c 5 

192.168.50.250.   

4. Após resultados do comando, pare o Wireshark e analise os pacotes 
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enviados e preencha a tabela abaixo.  

IP de origem IP destino 

  

 

5. Em seguida, execute o comando ifconfig no terminal para verificar endereço 

IP do Kali. Preencha o valor verificado na primeira coluna da tabela abaixo e o IP de 

origem dos pacotes enviados (verificado no item 4) na segunda coluna.   

 

Tabela de IP's confirmação 

ifconfig (terminal) Source (Wireshark) 

  

6. Observando a tabela do item 4, os endereços IPs são iguais?  

7. Finalizada a parte A, inicie a parte B  

 

Parte B: 

 

1. Execute o wireshark na máquina virtual do kali, representado pelo 

computador hacker na topologia. Selecione a placa de rede e aplique o filtro 

ip.dst==192.168.50.250 para capturar o tráfego com destino ao servidor alvo. 

2. Execute no terminal o comando:  hping3 -c 5 -a 10.0.0.150 192.168.50.250. 

3. Após resultados do comando, pare o Wireshark, análise os pacotes enviados 

e preencha a tabela abaixo.  

IP de origem  IP destino 

  

 

4. O IP de origem que aparece nos pacotes capturados no Wireshark é igual ao 

ip obtido através do comando ifconfig no terminal? Qual ip aparece na mensagem 

enviada do terminal do kali para o servidor alvo?  

5. Observando o comando indicado no item 2, o ip de origem do pacote está 

presente como parte do comando? 
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6. Repita o item 1 e altere o comando do item 2, substituindo o valor após a 

opção -a por um IP de sua escolha (ex. 100.200.100.1).  

7. Repita o item 3. O IP de origem do pacote é o mesmo que você escolheu 

para compor o comando no item 6? 

8. Baseado nos itens anteriores (1-7), você poderia dizer que é possível enviar 

pacotes com IP de origem diferente do IP real do computador? 

9. Utilizando esta estratégia, a identificação pelo receptor de quem enviou a 

mensagem (endereço IP real) se torna mais difícil? 

  

Parte C: 

 

1. Execute o wireshark na máquina virtual do kali, representado pelo 

computador hacker na topologia. Selecione a placa de rede e aplique o filtro 

ip.dst==192.168.50.250 para capturar o tráfego com destino ao servidor alvo. 

2. Execute no terminal o Após resultados do comando, pare o Wireshark, 

análise os 5 pacotes enviados e preencha a tabela abaixo. Comando hping3 -c 5 --

rand-source 192.168.50.250. 

 

IP de origem Ip destino 

  

  

  

  

  

  

3. O IP de origem dos pacotes são iguais? Eles são iguais ao IP da máquina 

Kali? 

Baseado na atividade realizada, responda as questões. 

4. Defina e indique qual seria a finalidade em um ataque com ip spoofing? 

5. Do ponto de vista de um sistema de detecção de ataques, considerando as 
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partes B e C, qual das versões do ataque seria mais difícil de ser descoberto ou 

evitado? Justifique 

 

c) Atividade 3 

 

Título: Realizando ataque de Negação de Serviço DoS 

Objetivo: Mostrar os Conceitos envolvidos num ataque de negação de serviço DoS, 

assim como ressaltar a importância do ensino de segurança de redes.  

Conceitos: Protocolos TCP, ICMP, SYN, SYN flood e encaminhamento de pacotes. 

Materiais: Ferramentas, hping3, wireshark e máquina virtual Kali, máquina virtual 

Ubuntu Server, máquina virtual Windows 7. 

Tempo: 30 min 

Dinâmica:  

1. Monte no ambiente de teste de acordo com a seguinte topologia de rede. 

 

 

2. Abra o wireshark na máquina Kali (Hacker), aplique o filtro 

ip.dst=192.168.50.250 e inicie a captura de pacotes.  

3. Acesse o terminal (shell) na máquina Kali e execute o comando hping3 -c 10 

192.168.50.250.  

4. Após obtido o resultado do comando, preencha a tabela abaixo com os 

resultados do comando e da captura de pacotes. 

Ip origem IP destino Protocolo TCP 

da camada de 

Qtd pacotes 

enviados  

Qtd pacotes 

recebidos 
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transporte 

     

 

5. Quantos pacotes são enviados pela máquina Kali?  Quantos pacotes são 

recebidos pela máquina Kali como resposta aos pacotes enviados? 

6. Execute o comando hping3 -c 10000 192.168.50.250. Quantos pacotes são 

enviados e são recebidos como resposta? 

7. Do ponto de vista da máquina Kali que desejar inundar a máquina alvo, qual o 

problema em receber os pacotes de volta? 

8. Reinicie a captura do Wireshark de acordo com o item 2. 

9. Execute o seguinte comando hping3 -c 5 -d 64 -S -a 192.168.50.5 

192.168.50.250.  

10. Após finalizado o comando, preencha a tabela abaixo com o IP de origem e 

destino indicados no pacote enviados. 

IP de Origem IP de Origem 

  

  

11. Quantos pacotes foram enviados pela máquina Kali e quantos foram 

recebidos como resposta? 

12. Note que IP verdadeiro da máquina Kali não é o IP que aparece no campo de 

IP de origem dos pacotes enviados. Qual o impacto dessa forma de ataque ao 

atacante (rede dele). Ele é inundado ou só ao alvo recebe os pacotes?  

13. Reinicie a captura do Wireshark de acordo com o item 2. 

14. Execute o comando “hping3 -c 5 -S -p 80 --rand-source 192.168.50.250”. 

Preencha a tabela abaixo de acordo com o relatório do wireshark? 

IP de origem IP de destino 
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15. Na maquina virtual Windows 7, abra o navegador web e digite o ip do servidor 

web que esta sendo atacado, verifique qual a mensagem que ira aparecer para o 

cliente. 

16. Com base na tabela anterior é possível perceber que o IP de origem do host, 

foi alterado por uma série de IP diferentes. Quais os benefícios de atacar um host 

com uma grande variedade de ips diferentes?  

17.   Com base nos ataques realizados, qual deles teria maior chance de sucesso 

sem ser detectado? Porquê? 

18. Pesquise na internet o que seria necessário para tornar esse ataque mais 

efetivo? Aumentar o número de máquinas atacantes seria interessante? 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho apresentou um ambiente de teste experimental para o 

ensino de redes de computadores, em especial segurança de rede. Adotou-se um 

ambiente virtualizado controlado, que permite a execução tanto de atividades de 

ensino com âmbito exploratório quanto de exercício e prática  

Desta forma, a metodologia de planejamento e implantação do ambiente 

foi apresentada com análise e seleção de ferramentas e ataques. Além disso, uma 

estrutura de atividades de ensino foi proposta. Para mostrar a utilização do ambiente 

e a instanciação da estrutura das atividades, um conjunto de atividades de ensino foi 

elaborado considerando o cenário de ataque de negação de serviço. 

Espera-se que o ambiente proposto e a estrutura da metodologia 

contribuía para a melhoria do ensino na área e possibilite o desenvolvimento de 

novas atividades práticas que buscam aproximar o conhecimento teórico a aos 

praticados no dia dia. 

Como trabalho futuro, visualiza-se a aplicação e avaliação do ambiente e 

das atividades em sala de aula e a sua ampliação com a inserção de novos ataques 

e atividades.   
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Ataque Negação de serviço: 

 

1. Monte o cenário como no descrito abaixo: 

Máquina virtual 1 (Kali linux), máquina virtual 2 (Ubuntu Server 2014) e máquina 

virtual 3 ( Windows 7).  

 

 

 

2. Na máquina virtual 1 (Kali) abra o programa Wireshark, selecione a placa de 

rede que vai capturar os pacotes e execute o filtro “ip.dst==192.168.50.230” 

 

 

 

3.  execute o comando “hping3 --flood -p 80 -S 192.168.50.230”. espere 5 

segundos e pare de enviar pacotes “Ctrl+c “,  Salve o relatório do wireshark com o 
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nome de “Ataque SYN”  

. 

4. Reinicie a captura de pacotes no Wireshark como no passo 2 

5. Execute o comando “hping3 --flood -p 80 -S  --rand-source  192.168.50.230”. 

Espere 5 segundos e pare de enviar pacotes “Ctrl+c “, Salve a captura do Wireshark 

como “ataque SYN mascaramento de IP ”. 

 

 

Resultados do tráfego da rede no momento dos ataques: 

Ataque SYN 

 

Ataque SYN mascaramento de IP 

 

 


