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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo abordar como funcionam as redes de
computadores, os tipos de redes e sua importância para um caminho comunicativo de
uso seguro, além de uma forma clara de compreensão das suas tecnologias. Com a
evolução da internet as redes de computadores se tornaram cada vez maiores e mais
complexas, por isso a segurança é um fator relevante para as empresas nos dias
atuais. Afinal, gigantes como a Microsoft estão projetando e criando produtos de
software que precisam ser protegidos constantemente contra ataques de terceiros.
Segurança de redes é combinar múltiplas camadas de defesa a fim de proteger a
usabilidade e integridade de suas conexões e dados. A segurança de redes
tradicionalmente inclui tecnologias de hardware e software e gerencia o acesso,
buscando impedir que uma variedade de ameaças se instale em sua rede. Este artigo
propõe uma discussão para dar início a um processo entre as informações e
evidências, com teoria e construções de uma análise da segurança dos dados nas
redes computacionais.
Palavras-chave: Segurança de redes. Ataques. Rede de computadores.

Abstract
This work aims to address how computer networks work, the types of networks and
their importance for a safe use communicative path, in addition to a clear
understanding of how their technologies work. With the evolution of the internet as
computer networks become capable of getting bigger and more complex, that's why
security is a very relevant factor for companies nowadays. After all, if giants like
Microsoft are designing and creating software products that must be constantly
protected from third-party attacks. Network security is combining multiple layers of
defense in order to protect the usability and integrity of your restrictions and data.
Network security traditionally includes hardware and software technologies and
manages access, seeking to prevent a variety of protection from installing on your
network. This article proposes a broad discussion to start a communicative process
between information and evidence, with theory and constructions of an analysis of data
security in computer networks.

Keywords: Network security. Attacks. Computer network.
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1 INTRODUÇÃO
A importância da tecnologia da informação nas empresas e na vida pessoal
cresce de forma acelerada, tornando as empresas dependentes das facilidades que
essas tecnologias trazem. Com essas facilidades, existe também o aumento do
número de incidentes relacionados à segurança da informação. O grande problema
para as empresas é se proteger dos riscos que ainda não se conhecem (NAKAMURA,
2007).
Com o início da pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar ao
formato de trabalho home office. Com o crescente número de ataques cibernéticos
aumentando cada vez mais. Nossas políticas de segurança e de home office não
estavam preparadas para um número tão alto de colaboradores trabalhando em casa
(Rodrigues, 2020).
Uma tecnologia muito utilizada pelas organizações para a conexão dos
funcionários para o trabalho remoto, é VPN (Virtual Private Network), em sua
modalidade "Client To Site”, cria um túnel de comunicação criptografado com a
organização, que estende ao funcionário todos os recursos organizacionais,
ferramentas e aplicações necessárias para a execução de suas atividades em
qualquer lugar, além de oferecer a mesma segurança dos recursos de segurança da
informação para o computador do colaborador remotamente (Baomin, Ning e
Hongqiang, 2010). De outro modo, a rede virtual privada (VPN) estende uma rede
privada por uma rede pública e permite que os usuários enviem e recebam
informações em redes públicas ou em pool, como se as suas manobras de
computação estivessem diretamente associadas ao sistema enclausurado. Os
aplicativos executados na VPN podem, portanto, se beneficiar da funcionalidade,
segurança e gerenciamento da rede privada (REDDY, 2018).
Uma investigação sobre o cibercrime realizada pela Symantec em 2009
argumenta que o objetivo principal das atividades técnicas desenvolvidas pelos
cybers-criminosos é atacar os usuários finais para obter lucro financeiro. No entanto,
o motivo por trás dos crimes digitais não está inteiramente relacionado ao ganho
financeiro (Hunton, 2011). De acordo com Crespo (2011), algumas vezes este tipo de
crime ocorre pelo mero gosto de superar desafios técnicos de segurança, pela vontade
de invadir a privacidade alheia tendo acesso a informações sigilosas, ou ainda, por se
ter a intenção de manipular, defraudar e sabotar dados.
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1.1 Problemática
O aumento exponencial dos números de denúncias de ciberataques a
organizações e a cidadãos têm aumentando drasticamente. Foi publicado no boletim
de maio do observatório de cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança
(CNCS), entre fevereiro e março de 2020, os números de incidentes registrados pela
CERT.PT – Serviço que coordena a resposta a incidentes de cibersegurança no
ciberespaço de interesse nacional – aumentou 84% e, em comparação com o número
de incidentes registados em março de 2019, o aumento foi de 176%. Os meses de
abril e maio confirmaram esta mesma tendência, com aumentos de 142% e 134%,
respectivamente, relativamente ao período homologado de 2019 (DANIELA, 2021).
1.2 Objetivos gerais
O objetivo geral do trabalho é apresentar uma abordagem sobre os principais ataques
em uma rede de computadores, inclusive iremos destacar um desses tipos de ataques
informando como ele é desenvolvido e o que os usuários precisam fazer para não
caírem no golpe.
1.3 Objetivos específicos
Para alcançar nosso propósito foi definido os seguintes objetivos específicos:
● Analisar e fazer o estudo da pesquisa relacionado com o tema.
● Apresentar os principais conceitos de redes de computadores e segurança da
informação.
● Apresentar os ataques mais comuns na rede de computadores.
● Explicar os procedimentos utilizados na criação de um site falso e os cuidados
que os usuários precisam ter para não serem vítimas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
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Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica sobre redes de computadores
e seus respectivos tipos, modelo OSI, além dos conceitos fundamentais sobre
segurança de redes e ataques.
2.1 Redes de computadores
De acordo com Sidney (2016, p11) rede de computadores é um conjunto de
equipamento com capacidade de processamento, interligado por um sistema de
comunicação, com capacidade de compartilhar recursos e trocar mensagens. Ainda
de acordo com o autor, existem diferentes tipos de redes, são elas:
● Rede local (LAN – Local Area Network)-A LAN conecta dispositivos próximos
reunidos no mesmo ambiente, é uma rede privada que interliga equipamentos
em uma região geográfica bem definida, como um escritório, um prédio ou uma
residência (SIDNEY, 2016) representado na figura 2.
Figura 2 – Rede LAN

Autor: (José Wagner Bungart)

● Rede metropolitana (MAN – Metropolitan Area Network) – cobre a área de um
distrito ou até de uma cidade. É projetada para fornecer alta velocidade aos
clientes como, por exemplo, as redes que as empresas de telecomunicações
montam para permitir o acesso à Internet para seus clientes, seja via ADSL
(NET, VIVO, etc.) seja por cabo (virtual) (SIDNEY, 2016),representado na figura
2.1.

Figura 2.1 – Rede MAN
9

Autor: (José Wagner Bungart)

● Rede de longa distância (WAN – Wide Area Network) – sua cobertura é
bastante superior à das redes LAN e MAN, normalmente interliga redes locais
e abrangem uma grande área geográfica como um país, um continente ou até
o mundo todo (SIDNEY, 2016), representado na figura 2.2.

Figura 2.2 – Rede WAN

Autor: (José Wagner Bungart)

2.2 Modelo de Redes de Computadores.
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Figura 2.3 – Modelo OSI e TCP/IP

Autor: (José Wagner Bungart)

● Modelo OSI
Cada camada do modelo OSI representado na figura 2.3, possui um grupo de funções
que cabe a ela executar para que os pacotes de dados trafeguem na rede entre a
origem e o destino,dentre elas são : tabela 1.

Tabela 1 – Descrição do Modelo OSI
Camada
Camada 7
Aplicação

Descrição
- Fornece serviços de rede a seus aplicativos como navegadores,
clientes de correio eletrônico e aplicativos bancários. É nesta
camada que temos os protocolos mais conhecidos com o HTTP,
FTP, além de serviços como o DNS (SIDNEY, 2016).
Camada 6 - Responsável por fazer a tradução dos dados para a próxima
Apresentação
camada de uso. Nesta camada temos a conversão de códigos para
caracteres, a conversão e compactação dos dados, além da
criptografia desses dados caso necessite (SIDNEY, 2016).
Camada 5 - Essa camada fornece mecanismos que permitem estruturar os
Sessão
circuitos oferecidos pelo nível de transporte, ordenando a
conversação entre equipamentos. Também é responsável por
estabelecer e encerrar a conexão entre hosts. É ela quem inicia e
sincroniza os hosts (SIDNEY, 2016).
11

Camada 4
Transporte

Camada
Rede

3

Camada
Enlace

2

Camada
Física

1

- A camada de transporte dependendo da tecnologia utilizada, pode
ou não garantir que um pacote chegue ao seu destino. Desta forma,
a camada de transporte pode também implementar a confirmação
de entrega. Se na camada um temos as estradas e os caminhos
que os dados percorrem, na camada quatro temos os caminhões e
os carteiros. É esta camada que garante o envio e o recebimento
dos pacotes vindos da camada 3. Ela gerencia o transporte dos
pacotes para garantir o sucesso no envio e no recebimento de
dados (SIDNEY, 2016).
- Provê conexão entre dois hosts que podem estar localizados em
redes diferentes e, eventualmente, distantes do ponto de vista
geográfico. Para tal, inclui entre os seus serviços o endereçamento
lógico e o roteamento, ou seja, a seleção de caminhos entre a rede
de origem e a rede de destino (SIDNEY, 2016).
- Esta camada pode fornecer trânsito seguro de dados através de um
link físico. Fazendo isso, a camada de enlace trata do
endereçamento físico (em oposição ao endereçamento lógico), da
topologia de rede, do acesso à rede, da notificação de erro, da
entrega ordenada de quadros e do controle de fluxo (SIDNEY,
2016).
- A primeira camada do modelo OSI é a camada física, usando o
exemplo dos correios, a camada física seriam as estradas, ou seja,
o caminho que os pacotes percorrem para chegar ao destino. Nesta
camada são especificados os dispositivos, como hubs e os meios
de transmissão, como os cabos de rede. Os dados são transmitidos
por esses meios e processados na próxima camada (SIDNEY,
2016).
Fonte: Sidney, 2016

● Arquitetura TCP/IP
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O TCP/IP é um conjunto de protocolos hierárquicos que embasa o funcionamento da
Internet e, atualmente, o funcionamento de praticamente todas as redes locais
(SIDNEY, 2016). A arquitetura TCP/IP, assim como o OSI, realiza a divisão de funções
do sistema de comunicação em estruturas de camadas. O TCP/IP é formado por
quatro camadas, descritos na tabela 2:

Tabela 2 – Descrição do Modelo TCP/IP

Camada
Aplicação

Descrição
Corresponde aproximadamente às 3 camadas superiores do OSI e tem
por função tratar de questões de representação, codificação e controle
de diálogo. Exemplos de protocolos desta camada são: FTP, HTTP,
Telnet, SMTP, POP3 e IMAP (SIDNEY, 2016).
Transporte Corresponde aproximadamente à camada de transporte do OSI e reúne
os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim a fim,
ou seja, considera apenas a origem e o destino da comunicação, sem se
preocupar com os elementos intermediários. Possui dois protocolos
principais que são UDP (user datagram protocol) e TCP (transmission
control protocol). (SIDNEY, 2016).
Inter-rede Corresponde aproximadamente à camada de rede do OSI e tem como
finalidade enviar pacotes da origem de qualquer rede e fazê-los chegar
ao destino, independentemente do caminho e das redes. O protocolo
dessa camada é chamado de protocolo de Internet (IP) (SIDNEY, 2016).
Intra-rede É também chamada de camada host-rede ou rede de acesso. É a
camada que se relaciona a tudo aquilo de que um pacote IP necessita
para realmente estabelecer um link físico. Isso inclui detalhes de
tecnologia de LAN e WAN e todos os detalhes nas camadas físicas e de
enlace do OSI (SIDNEY, 2016).
Fonte: Sidney, 2016

2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Segurança da informação, conforme (OLIVEIRA et al., 2011) é o processo de
proteção da informação das ameaças a sua integridade, disponibilidade e
confidencialidade. Já Sêmola (2003) define segurança da informação como “uma área
do conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não
autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade.”
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Assim, podemos definir segurança da informação como a área do
conhecimento que visa a proteção da informação das ameaças a sua integridade,
disponibilidade e confidencialidade, a fim de garantir a continuidade do negócio e
minimizar os riscos.
●
Confidencialidade: a informação deve ser acessível somente a quem
possui autorização do proprietário da informação Sêmola.
●
Disponibilidade: a informação deve estar disponível sempre que
requisitada por usuários autorizados.
●
Integridade: mudanças impróprias ou sem a autorização do proprietário
da informação devem ser impedidas.
2.4 CAMADAS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

CAMADA FÍSICA É o ambiente onde está instalado fisicamente o hardware –
computadores, servidores, meio de comunicação – podendo ser o escritório da
empresa, a fábrica ou até a residência do usuário no caso de acesso remoto ou uso
de computadores portáteis. Para Zhang et al.(2018) . A camada física representa o
ambiente em que se encontram os computadores e seus periféricos, bem como a rede
de telecomunicação com seus modems, cabos e a memória física, armazenada em
disquetes, fitas ou CDs.
CAMADA LÓGICA é caracterizada pelo uso de softwares - programas de computador
- responsáveis pela funcionalidade do hardware, pela realização de transações em
base de dados organizacionais, criptografia de senhas e mensagens etc. Segundo
(Muhammad et al.,2014), é nessa camada que estão as “regras, normas, protocolo de
comunicação e onde, efetivamente, ocorrem as transações e consultas”. A segurança,
em nível lógico, refere-se ao acesso que indivíduos têm às
aplicações residentes
em ambientes informatizados, não importando o tipo de aplicação ou o tamanho do
computador.
CAMADA HUMANA A camada humana é formada por todos os recursos humanos
presentes na organização, principalmente os que possuem acesso aos recursos de
TI, seja para manutenção ou uso. São aspectos importantes desta camada: a
percepção do risco pelas pessoas; como elas lidam com os incidentes de segurança
que ocorrem; são usuários instruídos ou ignorantes no uso da TI; o perigo dos intrusos
maliciosos ou ingênuos; e a engenharia social (ADACHI, 2004). Das três camadas,
esta é a mais difícil de se avaliar os riscos e gerenciar a segurança, pois envolve o
fator humano, com características psicológicas, socioculturais e emocionais, que
variam de forma individual (WHITMAN; MATTORD, 2012).
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2.5 TIPOS DE ATAQUES A UMA REDE DE COMPUTADORES E A IMPORTÂNCIA
DE MANTER UMA REDE SEGURA.

ENGENHARIA SOCIAL: Ataques que levam em consideração o fator humano.
Usando de manipulação e trabalhando com os medos do usuário tentando obter
informações que quase sempre serão utilizadas para ganhar acesso a mais
informações ou como facilitadoras de novos ataques feitos em conjunto com outras
técnicas ( MOUTON,CONING,2020), um exemplo de engenharia social mostrado na
figura 2.4.

Figura 2.4 – Site de Teste de coronavírus

Fonte: APURA CYBER INTELLIGENCE ANO 1 EDIÇÃO 13

PHISHING / SPEAR-PHISHING: MOUTON e CONING (2020) consideram esta
técnica como a mais usada para a distribuição de conteúdo malicioso e captura de
informação. Phishing chega geralmente com um e-mail, muito bem escrito e formatado
de maneira a confundir o usuário com uma comunicação oficial qualquer. Ao acessar
um arquivo ou link contido no e-mail, o usuário é desviado para um site ou programa
malicioso. Geralmente é o vetor de infecção utilizado na distribuição de outros
ataques. Enquanto o phishing é baseado em campanhas massivas de envios de email, o spear-phishing é mais inteligente e segmentado. Geralmente o spear-phishing
é precedido por uma extensa pesquisa de informação. Informação esta que vai ser
utilizada para criar uma aproximação com os alvos do ataque.
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WEBSITES MALICIOSOS: INTERPOL (2020) reportou a criação de sites web
maliciosos com o objetivo de iludir usuários a abrir arquivos anexos infectados ou
acessar links que carregam malware. Principal objetivo: roubo de identidade. Este
ataque é feito em conjunto com técnicas de phishing onde e-mails são enviados, com
assuntos relacionados ao COVID-19 redirecionando os usuários para sites com
conteúdo malicioso. A Interpol também reportou a criação de domínios com as
palavras “covid” ou “corona” que também são usados como isca para este tipo de site.
MAN IN THE MIDDLE Tipo de ataque onde o agressor se coloca entre o usuário e o
acesso desejado. Em época de pandemia e home office, uma das técnicas mais
utilizadas é a de manipular o roteador caseiro do usuário, ou instalar um roteador do
seu domínio, fazendo com que o usuário pense que está em seu próprio dispositivo.
A partir do momento que o agressor se interpõe entre usuário e seu objetivo de
acesso, todo fluxo de informação está comprometido e sob o domínio do agressor
(FBI, 2020).
RANSOMWARE: EUROPOL (2020) reporta utilização de Ransomware, tipo de
software malicioso que sequestra arquivos ou dispositivos através de criptografia,
pedindo por resgate. Geralmente, o pagamento do resgate deve ser feito via Bitcoin
ou qualquer outra moeda virtual.
Este tipo de ataque é oferecido na dark web como ataque-as-a-service. Nestes
ataques, o acesso ao sistema da vítima é conquistado com técnicas de engenharia
social ou phishing, quando a vítima acessa o arquivo ou link infectado, arquivos ou
dispositivos são criptografados dando início ao processo de sequestro.
DARK WEB Para EUROPOL (2020), o impacto da pandemia do COVID-19 foi
proveitoso para a Dark Web. A venda de produtos ilícitos bem como pornografia e
artigos falsificados cresceu fortemente. Mas os produtos com a maior demanda são
os ataques-as-a-service. Atualmente é possível alugar Bots para ataques bem como
alugar infraestrutura sofisticada para os chamados ataques estruturados. Um dos
mercados de maior crescimento é o de vulnerabilidades de softwares recém
descobertos.
No passado, existia um mercado de vulnerabilidades suportado pelas próprias
desenvolvedoras de software onde a descoberta e o compartilhamento da informação
eram remunerados em dinheiro. Com as forças invisíveis do mercado sempre
promovendo oportunidades de ganhos, honestos ou não, foi criado um mercado na
Dark Web onde as chamadas vulnerabilidades D0 são comercializadas livremente em
troca de moedas virtuais.
Vírus: É desenvolvido com o intuito de alterar a configuração padrão do sistema
operacional do usuário, além de capturar senhas e dados sigilosos. um dos primeiros
vírus de computador foi criado em 1986, denominado Brain. Esta aplicação pertencia
16

à categoria Boot e danificava o disco rígido do PC com sistemas MS-DOS. Sua
disseminação era feita através de disquetes flexíveis (CISO ADVISOR, 2019).
SPYWARE: A simples tradução de parte da palavra SPY do inglês, que quer dizer
espião, já remete a maneira que esta aplicação atua. Ela é responsável por recolher
informações sobre o usuário, sobre seus hábitos na Internet e envia essas
informações a outro terminal na Internet, sem que o usuário sequer desconfie do que
está acontecendo, pois sua ação é silenciosa (PROOF, 2019).
Ataque de Negação de Serviço (DoS): Tem como finalidade a interrupção da
funcionalidade de um ou mais serviços oferecidos pela vítima. A forma pela qual se
atinge esse objetivo é diversa: pode ser feito pelo esgotamento de recursos
(tipicamente memória ou processamento) no servidor que disponibiliza o serviço, pelo
seu comprometimento via software com a exploração de eventuais vulnerabilidades
presentes na versão em execução do programa, ou pela utilização de toda a banda
de tráfego disponível para o servidor, impedindo que requisições legítimas o alcancem
para que sejam atendidas (DESAI; HADULE; DUDHGAONKAR, 2017).
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3 METODOLOGIA

Em busca de encontrar meios para mapear a atual realidade de “insegurança” que a
população está vivenciando no meio virtual, a primeira etapa do presente trabalho foi
a escolha do tema definido como objetivo de mostrar a importância na área em que
será desenvolvida a pesquisa. A segunda etapa consistiu na realização das pesquisas
em livros, artigos científicos e sites com a finalidade de registrar a importância da
evolução tecnológica bem como os problemas causados por ela. Para finalizar serão
apresentados os resultados e conclusões, conforme mostram as etapas do conteúdo
do trabalho representadas na figura 3.

Figura: 3 – Etapas do processo metodológico do trabalho.

Fonte: o próprio autor
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4 Resultados
Simulação de um ataque de Phishing utilizando um site falso.
Nesta parte do trabalho será demonstrado como é simples fazer um site falso para
enganar o internauta. Segundo o site NeoTel (2020) o kali Linux é Sistema
Operacional número 1, dos profissionais em segurança da informação para explorar
vulnerabilidades nos sistemas computacionais. Por isso, diante dessas informações
usaremos o kali linux nessa simulação.
O Social-Engineer-Toolkit (SET) presente no kali linux possui uma grande variedade
de testes e avaliações de engenharia social, porém para executar os comandos é
necessário saber usar o shell linux, pois a maior parte das ferramentas presentes não
tem interface gráfica.
O primeiro passo é digitar no shell “sudo setoolkit”, digitar a senha de root e em
seguida selecionar a opção 1 (Social-Engineering-Attacks) que irá levar para outras
opções de ataques, figura 4.
Figura 4 - Selecionar ( Social-Engineering-Attacks )

Autor: Autoria Própria (2021)

O segundo passo é selecionar a opção de ataques a websites (Website - Attack Vector), que haverá mais opções para selecionar, figura 4.1.
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Figura 4.1 - Selecionar ( Website-Attacks-Vector)

Autor: Autoria Própria (2021)

No Terceiro passo, selecionar a opção 3 (Credencial-Harvester-Attack-Method), este
recurso se baseia em clonar um site, com todas as características de um site
verdadeiro,figura 4.2.
Figura 4.2 - Selecionar ( Credencia-Harvester-Attack-Method )

Autor: Autoria Própria (2021)

Após o passo 3 selecione a opção 2 ( Site Cloner ), figura 4.3.
Figura 4.3 - Selecionar ( Site Cloner )
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Autor: Autoria Própria (2021)

Após o Site Cloner, a ferramenta irá solicitar o endereço de IP de destino da vítima,
como é um teste em uma rede local colocamos o endereço IP da máquina usada:
10.0.0.169, figura 4.4.
Figura 4.4 - Colocar o endereço de IP de destino.

Autor: Autoria Própria (2021)

Em seguida a ferramenta solicita a URL ( endereço do site ) que será clonado, pode
ser de qualquer site, para deixar a simulação mais realística pegamos a URL do
facebook.com onde possui em sua página inicial login e senha do usuário, para
capturar os dados de acesso à conta, figura 4.5.

Figura 4.5 - Colocar a URL do site

Autor: Autoria Própria (2021)
Em seguida basta digitar o endereço IP informado: 10.0.0.169 no navegador web de
sua escolha e abrirá o site clone, figura 4.6.
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Figura 4.6 - Site Clonado

Autor: Autoria Própria (2021)

Ao reparar visualmente a figura 4.6, o site é idêntico ao original, porém a URL
(endereço do site) está sendo informado o endereço IP do computador, esse endereço
pode ser mascarado e alterado impossibilitando o usuário de detectar se aquele site
é falso.
Na figura 4.7 vemos que o usuário colocou seus dados para acessar o facebook, logo
após, figura 4.8, o script capturou os campos de login e senha. De posse desses dados
o usuário mal-intencionado pode usar para fins criminosos.
Figura 4.7 – Usuário colocando seus dados
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Autor: Autoria Própria (2021)

Figura 4.8 - Captura dos dados de acesso do usuário.

Autor: Autoria Própria (2021)

Dicas de como se proteger de phishing
Através dos resultados que obtivemos no capítulo anterior, falaremos agora como o
usuário pode se prevenir desse tipo de ataque.
Para se proteger do phishing devemos seguir uma série de passos que funcionam em
qualquer site que se queira navegar:

1. Verificando o Tempo de registro do domínio.

De acordo com Site Confiável (2021) umas das maneiras de atestar a confiabilidade
de um site é pesquisando o tempo em que o domínio foi registrado, através de uma
ferramenta

chamada

whois

(quem

é)

presente

no

site

do

NIC.br:

https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/, figura 4.9. Com essa ferramenta é
possível verificar quando o domínio foi criado, titular, CNPJ e dados do titular e e-mail
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para contato, figura 5, já no domínio “.com” o site é : https://lookup.icann.org/lookup,
figura 5.1.

Figura 4.9 - Consultando o domínio no NIC.br.

Fonte : Autoria Própria (2021)

Fonte: Autoria própria (2021)

Figura 5 - Consultando o domínio americanas.com.br.

Fonte: Site Confiável (2021)

Figura 5.1 - Consultando o domínio facebook.com
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Fonte: Autoria própria ( 2021 )

2. Conferir o Link do domínio.

De acordo com Alves (2019) para verificar a autenticidade de um site, existem algumas
dicas importantes que podem ajudar muito, conferir o link de domínio do site é sempre
importante, pois sites clonados costumam colocar nomes parecidos, exemplo:
https://www.netfliix.com/br/, muitas pessoas acabam não percebendo que tem um “i” a
mais

na

palavra,

ou

que

https://www.bancidobrasil.com.br/

o

site

original

do

porém

o

site

Banco

do

verdadeiro

Brasil

é

é

:

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial#, devemos atentar a esses detalhes, figura
5.2.

Figura 5.2 - Site falso do banco do Brasil.
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Fonte: Diário do Nordeste (2012)

3. Ferramenta do Google para verificar sites confiáveis.

O Google analisa bilhões de URLs por dia em busca de encontrar vulnerabilidades que
comprometem

a

segurança

dos

usuários,

através

do

site:

https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search, onde o Google faz uma
varredura para identificar se há conteúdo malicioso, figura 5.3.

Figura 5.3 - Verificando o site netflix.com
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Fonte: Autoria Própria (2021)
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5 Conclusão e Trabalhos Futuros

O desdobramento deste trabalho teve como finalidade relacionar os tipos de ataques
cibernéticos, visto que, devido à pandemia, a internet está sendo acessada com mais
frequência. E, a maioria dos internautas acreditam que uma simples característica
apresentada em um site já o define como seguro.
Tendo em vista que são inúmeros os tipos de ataques virtuais, explicamos como
ocorre a criação de um site falso e o que os internautas precisam fazer para identificar
e não serem lesionados através dessas situações que, infelizmente, nos dias atuais
estão sendo corriqueiras.
Para futuros trabalhos abordaremos conceitos envolvendo simulações de ataques em
redes de computadores e como cada um pode se proteger. Para tanto, temos a
intenção de alimentarmos o site https://segurancaemredeshj.wordpress.com com
tutoriais e dicas para prevenção de ataques maliciosos.
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