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Pragas Virtuais

Seguem algumas funcionalidades implementadas em spywares, que

podem ter relação com o uso legítimo ou malicioso:

- monitoramento e captura de informações inseridas em outros programas,

como IRC ou processadores de texto;

- instalação de outros programas spyware;

- monitoramento de teclas digitadas pelo usuário ou regiões da tela próximas

ao clique do mouse

- captura de senhas bancárias e números de cartões de crédito;

- captura de outras senhas usadas em sites de comércio eletrônico.
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Keylogger

- é um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo

usuário no teclado de um computador.

- Normalmente, o keylogger vem como parte de um cavalo de tróia.

Desta forma, é necessário que este programa seja executado para que

o keylogger se instale em um computador. Geralmente, tais programas

vêm anexados a e-mails ou estão disponíveis em sites na Internet.

- As instituições financeiras desenvolveram os teclados virtuais para

evitar que os keyloggers pudessem capturar informações sensíveis de

usuários.
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Screenloggers

- são formas avançadas de keyloggers e são capazes de:

 armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, nos

momentos em que o mouse é clicado, ou armazenar a região que

circunda a posição onde o mouse é clicado.

 De posse destas informações um atacante pode, por exemplo,

descobrir a senha de acesso ao banco utilizada por um usuário.
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Sniffer

- é um dispositivo ou programa de computador utilizado para capturar e

armazenar dados trafegando (pacotes) em uma rede de computadores.

- Pode ser usado por um invasor para capturar informações sensíveis

(como senhas de usuários), em casos onde estejam sendo utilizadas

conexões inseguras, ou seja, sem criptografia.

- Pode ser utilizado de forma lícita. Um administrador de uma rede pode

monitorar o fluxo de informações que saem da empresa, o que os

funcionários estão fazendo na rede da empresa, etc.
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Adware (Advertising software)

- é um tipo de software especificamente projetado para apresentar

propagandas, seja através de um browser, seja através de algum

outro programa instalado em um computador.
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FCC – TJ/PE – 2007 Cargo: Analista

Uma pessoa mal intencionada tenta obter informações como números 

de cartões de crédito, senhas, dados de contas ou outras informações 

pessoais convencendo-o a fornecê-las sob pretextos enganosos em 

um ataque via WEB do tipo

(A) phishing scam.

(B) adware.

(C) slice and dice.

(D) spyware.

(E) hijack. Resposta: A
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Hijack

- São “sequestradores”. Estes programas entram em seu computador sem você

perceber, aproveitando-se de brechas na segurança. Assim, modificam o registro

do Windows, “sequestrando” o seu navegador e modificando a página inicial

dele.

- Depois aparecem novas barras e botões, e páginas abrem sem parar na tela,

contra a sua vontade.

- Todas estas coisas que são alteradas em seu navegador normalmente linkam

para publicidade e, na maioria das vezes, têm inclusive pornografia envolvida.

- E quem sai ganhando com esta invasão em seu PC é o desenvolvedor deste

Hijack, já que ele é pago por cada vez que estas páginas com publicidade são

abertas.



Pragas Virtuais

Hijack

- AdSense

 é o serviço de publicidade oferecido pelo Google inc. Os donos de websites

podem se inscrever no programa para exibir anúncios em texto, imagem e, mais

recentemente, vídeo. A exibição dos anúncios é administrada pelo Google e gera

lucro baseado ou na quantidade de cliques ou de visualizações.

 Os anúncios são escolhidos de acordo com o conteúdo do site, a localização

geográfica do usuário entre outros fatores, e acaba gerando um anúncio menos

intrusivo que a maioria dos banners e de acordo com o conteúdo da página, o

que o tornou um método popular para oferecer anúncios.
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Ransomware

- Compacta arquivos no micro da vítima num pacote criptografado.

Depois informa que os documentos só serão recuperados se a

vítima pagar pelo resgate de seus conteúdos. Então recebe uma

senha para reaver os arquivos.

- É um método ilegal de extorsão.

- Algumas bancas referem-se como cavalos-de-tróia que cobram

resgate.
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Backdoor

- É uma vulnerabilidade, uma falha.

- São, por exemplo, as portas abertas por um cavalo de tróia.

- Programa que permite a um invasor retornar a um

computador comprometido.

- Normalmente este programa é colocado de forma a não ser

notado.
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Bots (Robot)

- São criados para realizar tarefas repetitivas realizadas por

humanos (automatiza processos).

- O Captcha foi criado pra evitar o ataque dos bots.

- De modo similar ao worm, o bot é um programa capaz se propagar

automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes ou falhas

na configuração de softwares instalados em um computador.

- Adicionalmente ao worm, dispõe de mecanismos de comunicação

com o invasor, permitindo que o bot seja controlado remotamente.
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Botnets

- são redes formadas por computadores infectados com bots. Estas

redes podem ser compostas por centenas ou milhares de

computadores. Um invasor que tenha controle sobre uma botnet

pode utilizá-la para aumentar a potência de seus ataques, por

exemplo, para enviar centenas de milhares de e-mails de phishing

ou spam, desferir ataques de negação de serviço, etc.
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Botnets

-
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CESPE – TRE-GO – 2015 (Analista Judiciário)

Acerca de procedimentos de segurança e de ensino a distância, 

julgue o item subsecutivo.

Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores 

zumbis e que permite potencializar as ações danosas 

executadas pelos bots, os quais são programas similares ao 

worm e que possuem mecanismos de controle remoto.

CERTO


