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Resumo 

Cada vez mais se ouve falar no conceito Cloud Computing, muitas empresas estão a 

mudar toda ou quase toda a sua infraestrutura para a Cloud. Esta mudança traz muitas 

vantagens, das quais se destacam a redução de custos, maior segurança, maior 

performance, mais redundância e facilidade na manutenção. 

 

A Dom Digital foi uma das empresas que mudou toda a sua infraestrutura para a Cloud. 

Atualmente a Dom Digita tem os seus serviços na Amazon Web Services (AWS), 

empresa líder mundial de Cloud. No âmbito do projeto em contexto de estágio foi 

proposto realizar-se um projeto em torno do conceito Cloud Computing, que se dividiu 

em quatro etapas. 

 

A primeira etapa envolveu o conhecimento de todos os servidores e serviços que a Dom 

Digital tem na sua Cloud; na segunda etapa analisou-se a segurança e sugeriram-se 

soluções para as falhas encontradas; na terceira etapa estudou-se a redução de custos em 

serviços que a Dom Digital utiliza; e por último exploraram-se e conheceram-se os 

serviços que a Dom Digital utiliza de modo a possibilitar a sugestão de melhorias. 

 

Ao longo deste projeto foi bastante satisfatório ver-se que as medidas tomadas e as 

configurações feitas deram resultados imediatos em termos de segurança e na prevenção 

de ataques aos serviços da Dom Digital. Algumas das medidas tomadas permitiram 

também reduzir custos à Dom Digital, como por exemplo a redução de cerca de 600€ por 

ano na AWS. 
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1 - Introdução 

O presente relatório serve para descrever o trabalho desenvolvido na empresa Dom 

Digital pelo aluno Ricardo Ribeiro Morgado, no âmbito da unidade curricular “Projeto 

de Informática”. 

 

A Dom Digital é uma empresa Internet Service Provider que presta serviços tendo como 

base a Internet. Atualmente a infraestrutura da Dom Digital está na Amazon Web Services 

(AWS) e é sobre este tema que o estágio se enquadra. Foi proposto realizar-se um projeto 

em torno do conceito Cloud Computing, que se dividiu em quatro etapas, cada uma com 

os seus objetivos. 

 

O conceito Cloud Computing é um modelo que permite o acesso em todo lado e a 

qualquer momento através da rede, a um conjunto de recursos de computação, tais como, 

servidores, armazenamento, aplicações, serviços, etc., e que podem ser controlados com 

o mínimo esforço (National Institute of Standards and Technology, 2011). Ao longo dos 

últimos anos empresas e profissionais têm aderido cada vez mais a este conceito devido 

às vantagens que traz e das quais se destacam maior segurança, facilidade de manutenção, 

maior redundância e custos reduzidos. 

 

Muitas empresas começaram a dedicar-se à venda de serviços na Cloud. Uma delas criada 

pela Amazon: a Amazon Web Services (AWS). 

 

A AWS é uma plataforma que disponibiliza serviços na Cloud, oferece poder 

computacional, armazenamento de ficheiros, armazenamento de base de dados, entre 

outros serviços. A AWS dá a opção de escalabilidade a qualquer momento, flexibilidade 

e confiabilidade. Para garantir o melhor resultado e a melhor experiência na Cloud, a 

AWS está disponível em 190 países, 12 regiões geográficas pelo mundo, 32 zonas de 

disponibilidade. Essas zonas estão projetadas para que os clientes possam isolar os seus 

serviços em regiões diferentes para prevenir perda de dados por catástrofes naturais como 

por exemplo, terramotos ou cheias (AWS, 2016). 
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1.1. Motivação  

 

A principal razão para a escolha de um estágio neste tema foi a oportunidade de aprender 

e trabalhar num conceito cada vez mais utilizada, aliado ao facto do estágio decorrer num 

ambiente empresarial. Estes fatores contribuíram para uma grande aprendizagem tanto a 

nível técnico, como a nível pessoal, de relacionamento e trabalho em equipa.  

 

Desta forma, foi possível ficar a conhecer mais sobre o conceito Cloud e todas as suas 

vertentes, desde configurações de máquinas, segurança, manutenção e o cuidado com os 

custos que tudo isto acarreta. 

 

Outra razão pela opção por este estágio foi a possibilidade de complementar o que se 

aprende na licenciatura em engenharia informática com o conhecimento destas áreas de 

Cloud e segurança, sendo assim uma grande oportunidade para aprofundar estas duas 

áreas de grande interesse.  

 

 

1.2. Objetivos  

 

Os objetivos deste projeto foram previamente definidos pelo António Gil responsável da 

Dom Digital e são os seguintes:  

1. Conhecer todos os servidores e serviços que a Dom Digital tem na sua Cloud. 

Perceber as ligações entre servidores, configurações de rede e sua segurança.   

2. Analisar eventuais falhas de segurança e posteriormente corrigir essas mesmas 

falhas recorrendo a ferramentas para monitorizar o tráfego que chega aos servidores. Tirar 

conclusões de medidas de segurança para implementar tanto a nível de rede como a nível 

de servidor. 

3. Tendo já bastante conhecimento da infraestrutura da Dom Digital pretende-se 

obter redução de custos. Tentar ao máximo reduzir os custos, com a melhor organização 

da infraestrutura e a eliminação de serviços desnecessários. 

4. Explorar e conhecer serviços que a Dom Digital utiliza, tais como Relational 

Database Service (RDS) e Identity and Access Management (IAM), com o intuito de 

aperfeiçoar o manuseamento e apresentar sugestões de melhoria.  
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1.3. Metodologia 

 

Para a realização deste projeto foi utilizado o modelo ágil, que atribui uma grande 

importância às pessoas envolvidas no projeto, defende uma boa comunicação entre todos, 

que haja documentação e discussão em reuniões semanais ou até mesmo diárias.  

 

Neste projeto foi definido pela empresa Dom Digital que as atividades iriam ser feitas por 

etapas. Ao longo de cada etapa todos os problemas e soluções encontradas foram 

documentadas num relatório para a empresa e todas as semanas existiu uma reunião com 

os responsáveis para se debaterem esses problemas e propor soluções. 

 

Numa primeira etapa, com a duração de duas semanas, o objetivo foi o estudo da 

infraestrutura da Dom Digital na AWS. Para isso foi dado o acesso à conta AWS da Dom 

Digital para permitir a exploração e conhecimento de todos os serviços que estavam a ser 

usados. Foi também disponibilizado o acesso à documentação sobre a infraestrutura e 

configurações da própria Dom Digital. 

 

Numa segunda etapa, com a duração de duas semanas, o objetivo  procurar eventuais 

falhas de segurança nos servidores e tentar arranjar soluções para as mesmas. Será feita a 

monotorização aos portos dos servidores com a ajuda de aplicações de terceiros. Depois 

da monitorização e já com dados concretos do que se passa nos servidores será feito um 

estudo sobre a segurança e encontradas soluções para muitas falhas que foram 

descobertas.  

 

Numa terceira etapa, com a duração de uma semana, será feito um estudo para tentar 

reduzir custos com a Cloud. Para isso será utilizado um serviço da própria AWS chamado 

Trusted Advisor, que examina os serviços que estão a ser usados e com base em alguns 

critérios pré-definidos, aconselha soluções para redução de custos da infraestrutura.  
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Numa quarta e última etapa, com a duração de uma semana, o objetivo foi estudar e 

conhecer mais serviços oferecidos pela AWS, que a Dom Digital usa na sua infraestrutura 

tais como Relational Database Service (RDS) e Identity and Access Management (IAM). 

O RDS é o serviço de base de dados que a Dom Digital usa em alguma aplicações e 

serviços que fornece aos seus clientes. O IAM é um serviço muito importante para a 

segurança e monitorização da conta AWS da Dom Digital. Este serviço permite criar 

contas a partir da conta principal da Dom Digital, gerindo as permissões que sejam 

necessárias para cada tipo de conta.  

 

 

1.4 Estrutura do documento 

 

Para além do 1º capítulo, Introdução, onde se enquadra e descreve o propósito do trabalho 

desenvolvido, a estrutura do relatório apresenta-se divida em outros 4 capítulos. No 

capítulo 2. Estado de arte, apresenta-se o enquadramento teórico sobre o tema principal 

que é o Cloud Computing. No capítulo 3, Amazon Web Services, descreve-se o que é a 

AWS e a Amazon, e a concretização dos objetivos da 4ª etapa. No capítulo 4, 

Infraestrutura da Dom Digital, apresenta-se detalhadamente a empresa onde foi realizado 

o estágio, bem como a concretização dos objetivos das etapas 1, 2 e 3. No 5º capítulo, 

Prevenção de ataques aos servidores da Dom Digital, aprofunda-se a concretização da 2ª 

etapa, em torno da melhoria da segurança dos servidores da empresa. Finaliza-se com a 

Conclusão sumariando os resultados obtidos. 
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Capítulo 2 - Estado de arte 

Este capítulo é dedicado à pesquisa de fornecedores de Cloud cujas funcionalidades sejam 

semelhantes às da Cloud fornecida pela AWS, que é utilizada pela Dom Digital. É 

também feita uma comparação entre a AWS e a Azure, que disponibilizam serviços 

semelhantes. 

 

 

2.1. Cloud Computing 

 

Ferreira define “Cloud Computing como sendo um conceito e não uma tecnologia, que 

está a revolucionar a forma como as pessoas e empresas utilizam os recursos 

disponibilizados pelas TI” (Ferreira, 2015). O conceito Cloud Computing é um modelo 

que permite o acesso em todo lado e a qualquer momento, através da rede, a um conjunto 

de recursos de computação tais como servidores, armazenamento, aplicações e serviços, 

que podem ser controlados com o mínimo esforço (National Institute of Standards and 

Technology, 2011). 

 

Para verificar se um modelo está enquadrado no conceito Cloud, tem de se analisar se 

estão presentes alguns dos seguintes critérios (Tabela 1). Estes critérios encontram-se 

descritos a seguir. 

 

Características Modelos de serviço 
Modelos de 

implementação 

On-demand self-service 

Broad network access 

Resource pooling 

Rapid elasticity 

Measured service 

Software as a Service (SaaS) 

Platform as a Service (PaaS) 

Infrastructure as a Service (IaaS) 

 

Cloud Privada 

Cloud Pública 

Hybrid Cloud 

Community Cloud 

 

Tabela 1 - Critérios que definem a Cloud 

Fonte: Ferreira, 2015 
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2.1.1. Características 

 

As cinco características essenciais de Cloud Computing são: 

 

On-demand self-service permite que o utilizador do serviço Cloud, caso tenha 

necessidade de aumentar ou diminuir os recursos dos seus servidores (memória, 

processamento, armazenamento), possa fazê-lo através de um navegador com a maior 

facilidade. Evita-se assim o tempo perdido em chamadas para o fornecedor do serviço. 

 

Broad network access é a capacidade que o utilizador tem de, a qualquer altura e qualquer 

lugar com ligação à Internet, aceder à sua Cloud e a todos os seus serviços, tudo isto 

através de um simples navegador.  

 

Resource pooling é a partilha de recursos que o fornecedor do serviço faz. Na prática, o 

Datacenter do fornecedor vai ser utilizado por centenas de utilizadores. No entanto, cada 

utilizador vai ter o seu espaço na Cloud isolado dos outros utilizadores garantindo assim 

o máximo de segurança e privacidade. 

 

Rapid elasticity é a capacidade que o utilizador tem de, a qualquer momento, poder 

escalar o serviço que tem atualmente. Por exemplo, se o cliente precisar de mais memória 

no seu servidor, com simples cliques ajusta a memória às suas necessidades.  

 

Measured service é a capacidade de medir e monitorizar os gastos da Cloud. Na Cloud o 

cliente só paga o que usa. Por exemplo, o cliente ao fim do mês só vai pagar os gigabytes 

(GB) que está realmente a ocupar no seu armazenamento. Isto é uma grande vantagem 

que a Cloud tem relativamente ao armazenamento tradicional. 

 

 

2.1.2. Serviços 

A Cloud pode assumir três serviços distintos, conforme as necessidades do utilizador: 
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Infrastructure as a Service (IaaS) é a infraestrutura (hardware) disponibilizada ao 

utilizador pelo fornecedor do serviço. O cliente só tem de se preocupar em escolher os 

recursos que necessita (memória, processador, armazenamento e sistema operativo), tudo 

isto através de um navegador com ligação à Internet. A configuração e instalação do 

sistema operativo é automática demorando apenas alguns minutos. 

 

Software as a Service (SaaS) é um software que o utilizador não necessita de instalar no 

seu computador. Para o utilizar basta ter ligação à Internet e usufruir desse software a 

partir de um navegador por exemplo. Por exemplo, para se aceder ao serviço Webmail 

(Gmail, Hotmail) basta ter uma ligação à Internet e um navegador. Não necessita estar 

instalado qualquer software para aceder à conta de mail. 

 

Platform as a Service (PaaS) fornece ao utilizador um serviço que tem já configurado 

um ambiente de desenvolvimento para programadores, o utilizador já não tem de se 

preocupar com RAM, processador, nem sistema operativo. Basta colocarem lá o seu 

código e executar. 

 

 

2.1.3. Modelos de implementação e variantes 

Os modelos de implementação definem a forma como o serviço é prestado. Existem dois 

modelos principais Pública e Privada e duas variantes Hybrid e Community. 

 

Cloud Pública é uma infraestrutura que o utilizador tem e que está aberta a todos, ou seja, 

toda a gente pode aceder à Cloud Pública de um determinado utilizador. Esta Cloud é 

utilizada para manter os servidores que alojam os Websites e aplicações do utilizador. 

 

Cloud Privada é uma infraestrutura privado e isolado que o utilizador tem dentro da 

Cloud Pública. Com esta Cloud Privada o utilizador tem a capacidade de definir quem 

tem acesso aos servidores e dados dentro da Cloud, garantindo assim total controlo e 

segurança da sua Cloud Privada. Esta Cloud é muito utilizada para manter base de dados 

e informações críticas isoladas da Cloud Pública. 
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Hybrid Cloud é uma variante que permite ter uma combinação de duas ou mais 

infraestruturas de Cloud (Privada, Pública). Esta combinação entre Cloud Privada e 

Cloud Pública é muito comum pois o utilizador consegue gerir e organizar a sua 

infraestrutura garantindo assim mais segurança. Na prática, o utilizador faz uso da Cloud 

Pública para ter servidores com Websites e aplicações para disponibilizar a toda a gente. 

Na Cloud Privada vão estar os servidores de base de dados, com dados de importância 

para as pessoas que utilizam os Websites e aplicações. 

 

Community Cloud é usada por empresas que pretendem partilhar informações entre 

utilizadores diferentes. Esta Cloud pode ser gerida por um utilizador ou por entidades 

externas. Pode estar localizada nas instalações da empresa ou num datacenter externo. 

 

 

2.2. Principais fornecedores de Cloud 

 

Com o avanço da tecnologia e com o aumento da procura deste tipo de serviços existem 

cada vez mais empresas a dedicar-se à venda de serviços de Cloud. Não há uma única 

empresa que consiga ser a melhor nos três serviços Cloud (SaaS, PaaS, IaaS), mas podem 

ter o seu forte nalgum destes serviços. Apesar disso há uma empresa que se destaca a 

nível mundial, a AWS, graças à grande variedade de serviços que fornece e ao 

crescimento das suas infraestruturas em diferentes regiões do mundo. 

 

A figura 1 representa o estudo “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service 

Worldwide” feito pela Gartner que, pelo sexto ano consecutivo, atribui a liderança à AWS 

e classifica-a como a empresa com a visão mais abrangente e com a maior capacidade de 

execução do setor. 
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Figura 1 - Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service Worldwide 

     Fonte: (Gartner, 2016) 

 

Como se pode observar na figura 2 está representado um estudo da Synergy Research 

Group que mostra que a Amazon Web Services (AWS) continua a dominar o mercado da 

Cloud, com uma cota mundial de 31% no primeiro trimestre de 2015.  

 

 

 

Figura 2 - Cloud Infraestructure Services Q4 2015 

Fonte:  (Synergy, 2016) 

 

https://www.srgresearch.com/articles/aws-remains-dominant-despite-microsoft-and-google-growth-surges
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A Microsoft (representada pelo seu serviço de Cloud, Azure) e a Google têm as maiores 

taxas de crescimento, no entanto não conseguem ter o mesmo impacto que a AWS. A 

IBM continua a liderar dentro do segmento privado e serviços híbridos.  

 

 

2.2.1. Comparação entre AWS e Azure 

 

Devido ao grande crescimento que a Microsoft está a registar com o seu serviço de Cloud, 

denominado Azure, é pertinente uma comparação entre a Azure e a AWS. 

 

 

2.2.1.1. Serviços de computação 

A AWS oferece um serviço de computação chamado EC2 (Elastic Compute Cloud). Este 

serviço permite que o utilizador configure máquinas virtuais usando uma pré 

configuração. A AWS tem a Amazon Machine Image (AMI) 1 que o utilizador pode 

escolher conforme as suas necessidades ou então utilizar AMI feitas pelo utilizador. O 

utilizador tem a opção de escolher o número de processadores, quantidade de memória, 

quantidade de armazenamento tal como escolher a região e a zona onde quer que a sua 

máquina esteja a ser executada.  

 

O EC2 permite que a qualquer momento o utilizador possa escalar os serviços conforme 

as suas necessidades, ter mais memória, mais processadores ou mais armazenamento ou 

então reduzir tudo. Tem também a opção ELB (Elastic Load Balancing) que é o 

responsável pela distribuição de carga por várias máquinas caso seja necessário, devido 

a grandes fluxos de carga quer de tráfego quer de processamento. 

 

A Microsoft oferece igualmente um serviço de computação aos seus utilizadores. Para 

poder ser usado é necessário escolher um VHD (Virtual Hard Disk), o equivalente à AMI 

                                                 

1  Amazon Machine Image são imagens que contêm um sistema operativo e com alguns serviços 

instalados e prontos para serem usados. 
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da Amazon. Um VHD pode ser predefinido pela Microsoft ou pelo utilizador. O utilizador 

também tem a opção de escolher o número de processadores e a quantidade de memória.  

 

A diferença entre a AWS e Azure é que a AWS oferece a opção de o utilizador poder 

escolher a zona de disponibilidade onde quer que o seu servidor esteja alojado. As zonas 

de disponibilidade estão fisicamente separadas, não partilham equipamentos (como 

geradores e equipamentos de refrigeração). Foram projetadas para garantir redundância 

aos seus utilizadores e prevenir perda total de dados devido a desastres, como por 

exemplo incêndios ou cheias. 

 

 

2.2.1.2. Armazenamento e bases de dados 

A AWS oferece vários tipos de armazenamento. De entre eles destacam-se os seguintes: 

 

Amazon Elastic Block Storage (EBS), que são discos criados automaticamente quando 

o utilizador cria um EC2. Estes discos são especialmente utilizados nos EC2 podendo a 

qualquer momento ser anexados a um EC2 diferente do que foi criado. 

 

Amazon Simple Storage Service (S3), que é um armazenamento de objetos e que pode 

disponibilizar dados através de uma Application programming interface (API). Este 

serviço tem uma interface gráfica para facilitar o seu uso caso seja necessário. 

 

Amazon Glacier é o ideal para guardar dados que não sejam acedidos frequentemente, 

por exemplo backups. Este serviço tem custo bastante reduzido por GB de informação 

guardada.   

 

Ao nível da Base de Dados, a AWS oferece vários serviços, com destaque para: 

 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), que é de fácil configuração e é 

compatível com seis base de dados bastante conhecidas: Amazon Aurora, Oracle, 

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL e MariaDB. 
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O Amazon Redshift, que é um datawarehouse rápida, totalmente configurável e trabalha 

na escala de petabytes de informação. É simples e económica a analisar todos os dados 

usando ferramentas de inteligência de negócios.  

 

Comparativamente com a Azure, esta apresenta os seguintes serviço de armazenamento: 

-D drive e Page Blobs (Block Storage), o que equivale ao EBS da AWS. 

-Block Blobssão, que são usados para armazenamento de objetos, o que equivale aos S3 

do AWS. 

 

Já no que toca ao serviço de base de dados o Azure oferece alguns dos serviços seguintes: 

Base de dados SQL, é uma base de dados gerida na nuvem para programadores de 

aplicações, é simples de configurar e fácil manutenção. À medida que as aplicações são 

executadas a base de dados consegue aprender continuamente os padrões únicos da 

aplicação.  

 

Data Warehouse SQL, tem um modelo de armazenamento e computação desacoplados, 

permite dimensionar a computação facilmente em segundos, pagar demasiado.  

 

DocumentDB, é o serviço NoSQL para aplicações com elevada disponibilidade e 

distribuídas globalmente.  

 

 

2.2.1.3. Rede 

Tanto a Amazon Virtual Private Clouds (VPCs) como a Azure Virtual Network (VNet) 

permitem aos seus utilizadores agrupar e isolar na Cloud as suas máquinas virtuais. Os 

utilizadores podem definir a topologia de rede, criando sub-redes, tabelas de 

encaminhamento e podem igualmente definir intervalos de IPs privados e o Gateway da 

rede. Tanto a AWS como a Azure dão a opção de configurar as regras de Firewall para 

serem aplicadas às máquinas pretendidas. Têm também a opção de atribuir um IP público 

às máquinas. No entanto a AWS é a única a oferecer o serviço de DNS, com o serviço 

Route53. 
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Capítulo 3 – Amazon Web Services 

Este capítulo serve para apresentar a Amazon Web Services e alguns dos mais 

importantes serviços que oferece aos seus clientes. 

 

 

3.1. História da AWS 

 

A AWS começou a oferecer serviços em infraestruturas na Cloud desde 2006, trazendo 

muitos benefícios aos seus clientes. Um dos grandes benefícios oferecidos aos seus 

clientes é a oportunidade de substituir os gastos com a infraestrutura que possam ter nas 

suas instalações (servidores) garantindo assim preços baixos conforme a necessidade e 

utilização do cliente. Com simples cliques o cliente pode iniciar quantos servidores quiser 

e a qualquer momento pode eliminá-los.  

 

Atualmente a AWS oferece uma plataforma na Cloud altamente escalável e confiável 

com custos baixos.  

 

 

Figura 3 - Rede global de regiões e pontos de presença da AWS 

Fonte: (AWS, 2016) 

 

Como se pode ver na figura 3, a AWS tem datacenters localizados nos EUA, Europa, 

Brasil, Singapura, Japão e Austrália e mais de 30 pontos de presença espalhados em todo 

o mundo. 
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3.2. Interface da AWS 

 

Para o cliente controlar todos os serviços oferecidos pela AWS basta ter acesso à Internet 

e com um simples navegador consegue aceder à Consola (Figura 4). É através da Consola 

que o cliente tem total acesso e controlo dos serviços que a AWS fornece. Com simples 

cliques o cliente consegue configurar todos os serviços de uma maneira rápida e eficiente.  

 

 

Figura 4 - Consola da AWS da Dom Digital 

 

Até à data da realização deste relatório eram estes os serviços que a AWS disponibilizava 

aos seus clientes. Para facilitar o cliente todos os serviços estão organizados por 

categorias.  

 



 

15 

 

3.3. Serviços da AWS 

 

Neste ponto apresentam-se os serviços mais utilizados e de maior relevância que a AWS 

oferece e que foram utilizados para a realização deste projeto. 

 

 

3.3.1. Computação 

Sem dúvida que o serviço mais importante e usado nesta categoria é o Elastic Compute 

Cloud (EC2). Este serviço permite criar e configurar máquinas virtuais, máquinas essas 

que podem ser servidores como sistemas operativos Windows ou Linux, para alojar 

Websites, aplicações ou base de dados. 

 

3.3.2. Armazenamento 

Na categoria armazenamento temos três serviços que se destacam, são eles os seguintes 

e que já foram descritos no capítulo anterior: 

 Amazon Elastic Block Storage (EBS) 

 Simple Storage Service (S3) 

 Glaciar  

Estes serviços foram utilizados na realização do projeto, são serviço que a Dom Digital 

utiliza frequentemente, pois cumprem as necessidades que a empresa tem nos seus 

projetos. 

 

3.3.3 Base de dados 

Na categoria de base de dados temos um serviço que se destaca, que é o Relational 

Database Service (RDS). Como já foi referido no capítulo anterior, é um serviço de base 

de dados de fácil configuração e implementação e compatível com seis serviços (Amazon 

Aurora, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server e PostgreSQL). 
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3.3.4. Rede 

Já na categoria rede há dois serviços essenciais para o funcionamento da Cloud que são 

o Virtual Private Cloud (VPC) e o Route53. 

 

O serviço VPC permite criar uma Cloud privada separada da Cloud pública. Com a ajuda 

das Subnet, Security Groups (SG) e da Access Control List (ACL) consegue-se ter total 

controlo do tráfego de entrada e saída, das ligações feitas aos servidores que estão dentro 

da VPC, garantindo mais segurança dos servidores. 

 

 Subnet – dentro da VPC podem-se criar subnets através da escolha de IPs para 

cada rede, podendo assim definir qual das subnet é a privada e a pública. 

 

 Security Groups (SG) atuam como firewalls e são os responsáveis por permitir 

tráfego de entrada para uma ou mais máquinas (EC2). 

 

 Access Control List (ACL) atua como firewall, consegue controlar todo o tráfego 

de entrada e saída de uma subnet e é aplicada a todas as máquinas dentro dessa 

mesma subnet. 

 

 Routing Table é a tabela que contem todas as rotas e assim conseguir fazer o 

encaminhamento do tráfego de uma subnet para a outra e também para o exterior 

da VPC. 

 

Já o serviço Route53 é o serviço de Domain Name System (DNS). A Dom Digital utiliza 

este serviço para registar os domínios dos Websites dos seus clientes. 

 

 

3.3.5. Ferramentas de Gestão 

Nesta categoria existem alguns serviços que ajudam a perceber o que está a acontecer na 

infraestrutura da Dom Digital. A AWS tem serviços que monitorizam e criam logs de 
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tudo o que se passa na infraestrutura do cliente. Com esses serviços conseguem-se tomar 

decisões para melhorar a segurança, a tolerância a falhas e a redução de custos: 

 

 CloudWatch é um serviço de monitorização dos servidores e base de dados. Com 

ele consegue-se monitorizar o estado de funcionamento do CPU, RAM, tráfego 

de entrada e saída, leitura de discos, etc. É possível definir alertas para que o 

sistema avise o cliente de quando alguma coisa não está a cumprir o 

funcionamento correto do serviço. Na figura 5, está representado um exemplo do 

funcionamento do CloudWatch quando está a monitorizar um servido 

 

 

 

Figura 5 - CloudWatch Dashboards 

Fonte: (Jeff, 2010) 

 

 O CloudTrail regista tudo o que se passa na conta do cliente, desde logins 

efetuados, chamadas de API aos serviços, EC2 criados, serviços alterados, 
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Backups feitos, etc. Na figura 6, pode observar-se uma representação de como o 

CloudTrail apresenta os logs ao utilizador. 

 

 

Figura 6 - CloudTrail Dom Digital 

 

 

 O serviço Trusted Advisor analisa todo o sistema e com métricas definidas pela 

própria AWS, dá sugestões de segurança, desempenho, redução de custos e 

eventuais falhas no sistema. Na figura 7 observa-se um exemplo de como é 

apresentado ao cliente o dashboard do Trusted Advisor com a informação dos 

seus serviços. 

 

 

 

Figura 7 - Trusted Advisor dashboard da Dom Digital 
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3.3.6. Security & identity 

Um dos serviços mais importantes da AWS é o Identity and Access Management (IAM). 

O IAM permite que o cliente controle toda a segurança da sua conta, dos seus serviços e 

recursos. O IAM permite criar e gerir grupos e utilizadores secundários da conta principal. 

Possibilita a atribuição de permissões individuais, ou em grupo, necessárias para cada 

serviço, permissões essas que podem ir ao mais pequeno detalhe do serviço, por exemplo 

consegue-se dar apenas a permissão a um utilizador para ler os dados de um disco. O 

IAM permite também que os utilizadores possam ter várias maneiras de se autenticarem 

no serviço, são elas: através de passwords; através de certificados; utilizando autenticação 

multifator (MFA), autenticação essa que além de ser necessário introduzir o username e 

password irá ser preciso um código gerado por uma aplicação ou um dispositivo 

hardware; através do login do Facebook ou Google; e através de um sistema Microsoft 

Active Directory. 
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Capítulo 4 – Infraestrutura da Dom Digital 

Neste capítulo é descrita a infraestrutura da Dom Digital na AWS. No entanto, por 

motivos de confidencialidade, alguns dados apresentados são fictícios. 

 

A Dom Digital é uma empresa que presta serviços com base na infraestrutura da Internet, 

e tem já um número significativo de trabalhos, Websites e aplicações. Para tudo funcionar 

corretamente e ter a maior disponibilidade é necessário ter uma boa infraestrutura 

(servidores, largura de banda, etc.) para suportar todos os pedidos aos Websites e 

aplicações. Ter a capacidade de suportar todos estes servidores 24 horas por dia nas 

próprias instalações iria trazer custos muito elevados para a Dom Digital, já para não falar 

da dificuldade de manutenção do hardware que a qualquer momento poderia avariar o 

que poderia fazer parar serviços e perder dinheiro aos clientes e à própria Dom Digital. 

Para tal não acontecer a Dom Digital decidiu apostar no líder mundial de Cloud e 

construir a sua infraestrutura na AWS. Assim consegue garantir melhor performance dos 

servidores e de rede, garantindo 99,95%2 de disponibilidade dos servidores e uma rápida 

intervenção em caso de avaria do hardware. 

 

 

4.1. Virtual Private Cloud 

 

Na figura 8 está representada a infraestrutura da Dom Digital alojada na AWS. Dentro da 

VPC encontram-se os servidores com os Websites e as aplicações dos clientes da Dom 

Digital. No entanto a Dom Digital ainda tem alguns serviços fora da VPC, mesmo fazendo 

parte da AWS: o Relational Database Service (RDS) e um servidor Linux. Tanto os 

serviços que estão dentro como fora da VPC podem ser acedidos pelos clientes da Dom 

Digital através da Internet. 

 

A VPC está dividida em duas subnets, pública e privada. A subnet pública tem acesso à 

internet e qualquer pessoa pode aceder a ela, quer para visitar um website ou aplicação 

de um cliente da Dom Digital quer para utilizar o serviço de mail. Já a subnet privada não 

                                                 

2 Valor fornecido pela própria AWS.  
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tem acesso à internet e tem o seu acesso bastante restrito, isto porque nessa subnet está 

alojada uma base de dados e, por motivos óbvios, essa base de dados só pode ser acedida 

por utilizadores credenciados para tal.  

 

 

 

Figura 8 - VPC da Dom Digital 
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4.2. Segurança na Virtual Cloud Privada 

 

Para garantir mais segurança em cada servidor dentro da VPC, a Dom Digital recorre aos 

Security Groups (SG), criados e personalizados para cada servidor. Começando pelos 

servidores que estão dentro da subnet pública, para todos terem acesso aos Websites e 

aplicações que estão alojados nos servidores, tem de se permitir o tráfego de determinados 

portos, por exemplo porto 80, 443, etc. No entanto há serviços a que nem todos podem 

ter acesso, como é o caso dos serviços Secure Shell (SSH) ou Remote Desktop Protocol 

(RDP).  

 

Para limitar o acesso a esses serviços têm de se restringir os portos desses mesmos 

serviços ao IP da Dom Digital e assim garante-se que só quem tem esse IP é que consegue 

aceder através desses serviços. Como se pode ver na figura 9, que mostra um exemplo de 

um SG em que o acesso por SSH e Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é limitado por 

IP, já o acesso por HTTP, HTTPS e MYSQL é aberto a todos. Para permitir o acesso a  

um determinado porto basta no campo Source colocar o IP 0.0.0.0/0, isto dará acesso a 

toda a gente sem limite de ligações devido à máscara3 do IP (/0). Para se limitar o acesso 

a um determinado porto tem de se colocar o IP público de quem vai ter acesso, neste caso 

o da Dom Digital 193.168.34.101/32 e com a máscara do IP (/32) garante-se que só uma 

máquina se pode ligar ao serviço (Adding Rules to a Security Group, 2016). 

 

 

Figura 9 - Exemplo de um Security Group 

Fonte: (AWS, 2016) 

                                                 

3  Máscara - é uma combinação de 32 bits utilizada para definir que parte do endereço IP se refere à sub-

rede e que parte se refere ao host (Cisco, 2016). Por exemplo, o endereço 192.168.1.0/24 com máscara 24 

indica que os três primeiros 24 bits a 1 definem a parte da rede e os últimos 8 bits o endereço do host. Neste 

caso tem-se uma rede com a possibilidade de ter 254 hosts. 
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4.3. Monitorização de tráfego para Portos 

 

No meio de mais de 200 Websites e aplicações de clientes que a Dom Digital tem, é por 

vezes difícil gerir e controlar quais os portos que estão a ser usados e quais os que 

realmente devem ser usados. Os acessos e pedidos aos servidores, quer de máquinas quer 

de aplicações, são muitos e com diferentes portos de destino, pelo que se tem de 

monitorizar e configurar convenientemente esses pedidos. De facto, no meio de tantos 

pedidos pode haver alguns errados ou mal-intencionados que devem ser bloqueados, 

informando o administrador dessas ocorrências. Os Websites e aplicações dos clientes 

são diferentes entre si, já que realizam ações específicas, tais como pagamentos, reservas, 

serviços da AWS, pelo que a solução ótima para um cliente pode ser diferente para outro. 

 

Para se conseguir ver que pedidos são feitos aos servidores da Dom Digital decidiu-se 

fazer uma monitorização dos servidores, tendo especial atenção aos portos que estão a ser 

utilizados. 

 

 

4.3.1. Monitorização dos portos em servidores Windows 

A monitorização dos portos dos servidores Windows tem como objetivo perceber-se que 

portos estão a ser utilizados nos pedidos ao servidor, e com isso tentar perceber-se que 

portos devem estar abertos e quais os que devem ser fechados para prevenir eventuais 

falhas de segurança e ataques. A ideia passou por uma pesquisa na Internet à procura de 

uma aplicação gratuita que conseguisse monitorizar os portos dos servidores da Dom 

Digital. Feita a pesquisa foram analisadas e testadas as aplicações descobertas. Debateu-

se os prós e contras de cada uma das aplicações com os responsáveis da Dom Digital para 

se decidir qual iria ser utilizada na monitorização dos servidores. 

 

Os servidores Windows usam como WebServer o Internet Information Servic (IIS) e este 

permite guardar os logs dos acessos e pedidos aos Websites nele alojados. No IIS pode-

se configurar a pasta onde se querem guardar e até escolher o formato do ficheiro (World 
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Wide Web Consortium (W3C4) ou binário), tal como também se pode escolher de quanto 

em quanto tempo é que é criado um novo ficheiro de log para que não fique demasiado 

grande, como se vê na figura 10 é criado um novo ficheiro log de hora a hora. 

 

 

Figura 10 - Configuração dos logs no IIS da Dom Digital  

 

Apesar destas características, o IIS não permite a monitorização em tempo real dos logs, 

o que é uma necessidade típica de um administrador de rede. Para resolver esta questão 

foram pesquisados outros programas de monitorização de rede. 

 

Para a escolha dos programas a usar foi feita uma pesquisa na Internet de aplicações 

gratuitas de monitorização de rede. Dessa pesquisa resultaram dois programas que 

satisfaziam as necessidades da Dom Digital: o TCPLogView e o CurrPorts. São ambos 

programas para a monitorização de portos das máquinas Windows da VPC da Dom 

Digital.  

 

                                                 

4 W3C é um formato de log de acesso para servidores Web. Os ficheiros de texto contêm dados sobre cada 

pedido de acesso, incluindo o endereço IP, a versão HTTP, o tipo de navegador, etc. (Rouse, 2006). 
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Antes de se optar por um deles, decidiu-se realizar um teste a estas ferramentas usando 

máquinas virtuais. Na figura 11, está representado o programa TCPLogView em 

execução. Como se pode observar, é bastante completo na apresentação dos logs: tem a 

data e hora do pedido que foi feito ao servidor, os IPs de origem e destino, os portos de 

origem e destino e até mesmo o processo associado a esse pedido. No entanto este 

programa só analisa os pedidos TCP, deixando de fora os UDP.  

 

 

Figura 11 - TCPLogView em execução 

 

Na figura 12, está representada a execução do CurrPorts. O CurrPorts mostra informação 

idêntica à do TCPLogView, porém permite monitorizar tanto TCP como UDP (figura 

13).  
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Figura 12 - CurrPorts monitorização dos portos TCP 

 

 

Figura 13 - CurrPorts monitorização dos portos UDP 
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Para se perceber o que se passa nos servidores, a análise dos ficheiros logs criados pelo 

CurrPorts é essencial. O CurrPorts permite guardar e exportar os logs em dois formatos. 

Um é o formato de texto simples (figura 14) e o outro é no formato Hyper Text Markup 

Language (HTML) que fica mais agradável e intuitivo de se ver (figura 15), no entanto  

ambos apresentam as mesmas informações. 

 

 

Figura 14 – Exemplo de logs obtidos através do CurrPorts (versão TXT) 
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Figura 15 - Logs do CurrPorts versão HTML 

 

Comparadas as características do CurrPorts e do TCPLogView, pode verificar-se que 

ambos cumpriam com as necessidades, tendo o CurrPorts a vantagem de conseguir 

analisar tanto os pedidos Transmission Control Protocol (TCP) como os User Datagram 

Protocol (UDP), aumentando assim a abrangência da análise. Este fato foi decisivo na 

escolha do CurrPorts como ferramenta de monitorização para a Dom Digital. 

 

 

4.3.2. Resultados e análise da monitorização dos portos nos servidores 

Windows 

Tendo escolhido o CurrPorts como ferramenta de monitorização de rede, começou-se a 

fazer a monitorização dos três servidores Windows da Dom Digital. Inicialmente 

capturaram-se os logs de um dia de trabalho com o objetivo de verificar o impacto que o 

programa iria ter em servidores em produção. O CurrPorts poderia causar lentidão ou até 
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mesmo problemas a nível de rede, pelo que durante esse dia houve especial atenção a este 

tipo de situações. 

 

Já com acesso aos ficheiros log procedeu-se à sua análise: 

 

No Windows Server 1, verificaram-se 16148 portos diferentes em pedidos e ligações 

estabelecidas ao servidor (na tabela 2 apresentam-se os mais usados). Verificou-se que 

estavam a ser usados muitos mais portos do que aqueles que inicialmente se previa, já 

que há aplicações que necessitam de muitos portos abertos para funcionarem 

convenientemente (ex. atualizações do Windows). Desta análise resultou o fecho dos 

portos que não estavam a ser usados, deixando abertos aqueles essenciais para o 

funcionamento dos Websites e aplicações, como por exemplo os portos 80, 21, 57417, 

entre outros. 

 

Porto  Pedidos Serviço 

80 206137 HTTP 

21 124 FTP 

57417 11 - 

Tabela 2 - Portos mais utilizados Windows Server 1 

 

No Windows Server 2, verificaram-se 15841 portos diferentes em pedidos e ligações 

estabelecidas ao servidor (na tabela 3 apresentam-se os mais usados). Também aqui se 

fecharam os não necessários, ficando abertos somente os essenciais para o funcionamento 

dos Websites e aplicações. 

 

 

Porto Pedidos Serviço 

80 86226 HTTP 

443 3362 HTTPS 

21 1748 FTP 

Tabela 3 - Portos mais utilizados Windows Server 2 
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No servidor de mail, verificaram-se 5029 portos diferentes em pedidos e ligações 

estabelecidas ao servidor (na tabela 4 apresentam-se os mais usados). Neste caso decidiu-

se abrir apenas os portos tipicamente usados num servidor de mail, como por exemplo 

25, 110, 143, 5222, 5229, 32000. O fecho de alguns portos deu origem a queixas de 

clientes a afirmar que alguns serviços deixavam de funcionar. Para se resolverem essas 

situações, continuou-se a monitorizar atentamente a utilização dos portos pelos clientes 

abrindo-se esses portos. 

 

Porto Pedidos Serviço 

25 25827 SMTP 

110 13580 POP3 

32000 3376 - 

Tabela 4 - Portos mais utilizados no servidor de mail 

 

Depois de analisados os ficheiros de log (no anexo A encontram-se alguns exemplos dos 

logs dos servidores) consegue-se perceber que havia portos que estavam a ser utilizados 

e não deviam. Para resolver essas situações foram alterados os security groups (SG) de 

cada servidor, fechando todos os portos e abrindo só os portos essenciais e os que podiam 

ser usados.  

 

 

4.3.3. Monitorização dos portos dos servidores Linux 

Nos servidores Linux tem-se a vida bastante facilitada, pois a própria estrutura do Linux 

já está preparada e configurada para guardar logs dos serviços mais importantes nos 

devidos diretórios. Neste caso todos os logs do Apache que eram necessários estavam a 

ser guardados e divididos nos seguintes diretórios: 

 

 Error.log guarda informações de diagnóstico e registo de erros que o 

sistema encontra no processamento de pedidos e na inicialização do 

servidor. Localizado em /var/log/apache2/error.log 
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 Access.log guarda toda a informação sobre solicitações feitas ao servidor 

e todos os pedidos processados. Localizado em 

/var/log/apache2/access.log 

 

 Auth.log guarda informações de autorização do sistema, incluindo Logins 

e mecanismos de autenticação utilizados para ligações ao servidor. 

Localizado em /var/log/auth.log  

 

No servidor Linux conseguiu-se manter os portos essenciais abertos (21, 22, 80, 443,etc.), 

sem que houvesse qualquer queixa de clientes e os Websites e aplicações funcionassem 

corretamente, pois o Linux tem uma melhor gestão dos portos utilizados. 

 

 

4.4. Redução de custos 

 

Um fator muito importante para uma empresa é o controlo dos gastos na infraestrutura e 

nos serviços utilizados. É uma mais-valia ter todas as despesas controladas, tentando ter 

o mínimo desperdício possível. Felizmente a AWS tem um serviço que ajuda os seus 

clientes a ter toda a infraestrutura controlada, chamado Trusted Advisor. O Trusted 

Advisor foi criado para analisar toda a infraestrutura e serviços na AWS. Com a ajuda de 

regras de boas práticas pré-definidas pela própria AWS, aconselha melhorias a nível de 

desempenho, otimização de sistema, segurança e redução de custos. 

 

Feita a análise da infraestrutura da Dom Digital, o Trusted Advisor apresentou dois alertas 

a vermelho na parte de redução de custos. Alertou para o facto de que havia EBS que não 

estavam a ser usados por nenhum EC2 e que estavam a ser cobrados na mesma. Sugeriu 

também que para os servidores havia a hipótese de se fazer a reserva dos mesmos e assim 

ganhar um desconto conforme a duração (de 1 ou 3 anos de reserva). 

 

Seguindo a sugestão dos EBS, e depois de um estudo sobre os preços, verificou-se que se 

podiam fazer snapshots (nome que a AWS dá aos backups) desses EBS e assim não seria 

cobrado qualquer valor desde que estivesse no valor limite de snapshots oferecidos por 

cada conta. Caso se pretendesse voltar a ter um determinado EBS para se ligar a um EC2 

a qualquer momento bastava criar um novo EBS com base no snapshots onde está a 
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informação que se quer. Assim consegue-se guardar toda a informação dos EBS, não 

havendo perda de informação importante e sem qualquer gasto. Esta alteração traduziu-

se numa redução de cerca de 600€ na fatura anual da Dom Digital. 

 

Já no caso da reserva dos servidores, a AWS permite reservar durante 1 ano ou 3 anos, e 

conforme a duração escolhida o desconto varia. Na prática, os servidores que irão ser 

necessários durante um longo período de tempo, o aconselhável é reservar por 3 anos 

porque o desconto é bastante significativo, podendo chegar aos 75% (Amazon Web 

Services, 2016). 
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Capítulo 5 - Prevenção de ataques aos servidores da Dom 

Digital 

Mesmo tendo bastante cuidado com os portos abertos dos servidores, pessoas mal-

intencionadas utilizam portos que têm de estar abertos, como por exemplo porto 80, para 

tentar atacar os servidores e assim tentar danificar ou retirar informações confidenciais, 

como as informações que estão na base de dados dos Websites e aplicações dos clientes 

da Dom Digital. Para isso não acontecer devem-se prevenir alguns tipos de ataques com 

ferramentas disponibilizadas tanto para Windows como para Linux. Neste capítulo são 

mencionadas algumas dessas ferramentas bem como são descritos o seu funcionamento 

e configuração para impedir esses ataques. 

 

 

5.1. Distributed Denial-Of-Service 

 

O principal objetivo de um ataque Distributed Denial-Of-Service (DDoS) é deixar um 

recurso computacional inacessível aos seus utilizadores legítimos. Os alvos típicos 

são servidores web, o ataque consiste em deixar as páginas Web indisponíveis com a 

sobrecarga da memória, processador e largura de banda do servidor com o envio de 

milhares de pedidos para o servidor. 

Para realizar este ataque o atacante recorre aos chamados “Zombies” (computadores 

infetados por determinados tipos de programas mal-intencionado, criados ou não pelo 

atacante e, sem que os proprietários/vítimas se apercebam, toma total controlo dos seus 

computadores). Desta forma consegue-se, em simultâneo, fazer pedidos ao servidor com 

centenas ou até milhares de “Zombies” e, na sequência de tantos pedidos, o servidor 

acabar por não aguentar e ficar total ou parcialmente indisponível. Com isso o atacante 

pode tentar explorar eventuais falhas e conseguir obter informações confidenciais, como 

por exemplo informação que está nas bases de dados dos próprios Websites. 

 

Como não se pode controlar esse tipo de ataque com os SG, o Windows tem uma 

ferramenta para o IIS para prevenir esses ataques chamada Dynamic IP Restrictions. 

Trata-se de uma extensão para o IIS que controla os pedidos feitos por IP ao website. 
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Consegue-se configurar o número máximo de pedidos que podem ser feitos por um único 

IP e, caso ultrapasse esse limite, ele é bloqueado por um determinado período de tempo 

configurado de acordo com as necessidades (McMurray, 2012). Na figura 16, está um 

exemplo de uma configuração do Dynamic IP Restrictions. 

 

 

Figura 16 - Dynamic IP Restriction da Dom Digital 

Para prevenir este tipo de ataques em Linux a solução passa pela utilização do Fail2ban, 

que irá ser apresentado mais à frente no ponto 5.4. 

 

5.2. Ataque Brute Force 

 

O ataque por Brute Force consiste em tentar descobrir as credenciais de acesso de um 

sistema através de um processo automatizado. O ataque verifica todas as combinações 

possíveis de letras, números e caracteres especiais até descobrir o login e a password, 

sendo que este processo pode levar dias meses ou até mesmo anos. 
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5.3. Ataque Dicionário 

 

Este ataque é bastante semelhante ao Brute Force porém é mais rápido, pois usa os 

chamados dicionários (no anexo B encontra-se um exemplo de um dicionário) que contêm 

as passwords mais comuns para tentar acertar nas credenciais do sistema muito mais 

rapidamente que o Brute Force que usa todas as combinações possíveis. Os principais 

alvos destes ataques são servidores com Telnet, SSH, FTP, HTTP, entre outros. 

 

5.3.1. Prevenir Dictionary Attack ao serviço FTP nos servidores Windows 

Um dos problemas com que a Dom Digital tem de lidar são as tentativas de autenticação 

aos seus servidores através do File Transfer Protocol (FTP). A Dom Digital tem clientes 

que usam e precisam do serviço de FTP para atualizarem os seus Websites e como tal não 

se pode simplesmente fechar esse porto para não haver tentativas de ataque. Felizmente 

há ferramentas que previnem estas situações de tentativas de ataque.  

 

Uma possível melhoria seria mudar o serviço FTP que a Dom Digital utiliza para o 

serviço Secure File Transfer Protocol (SFTP). O SFTP é idêntico ao FTP porém oferece 

mais segurança. O SFTP faz a ligação segura entre o servidor e o cliente, assim garante-

se que as credenciais são encriptadas, ao contrário do FTP que nada é encriptado nem 

mesmo as credenciais do utilizador, podendo qualquer um com uma ferramenta de análise 

de tráfego capturar as credenciais sem qualquer custo. 

 

Para se tentar perceber o que acontece no servidor (quem se autentica, a hora e data da 

autenticação e quantas tentativas de autenticação sem êxito existem) é fundamental ter os 

logs do FileZilla Server. Foi então configurado no FileZilla Server o sistema de logs. O 

FileZilla Server permite escolher o tamanho máximo do ficheiro de log, permite dividir 

os ficheiros por dia e também dá a opção de apagar automaticamente os logs mais antigos 

para não ocuparem espaço desnecessário (Figura 17).   
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Figura 17 - Configuração do sistema de logs no FileZilla Server da Dom Digital 

 

Os ficheiros de log ajudam a perceber quem tenta aceder ao serviço, mostrando o IP, a 

data e hora bem como o username utilizado no ataque. Isto permitiu saber que diariamente 

o serviço FTP dos clientes da Dom Digital estava a receber várias tentativas de login sem 

êxito. Na figura 18 estão representados os logs que o FileZilla Server guarda. Nela pode-

se observar que houve alguém com o mesmo IP (125.93.86.4) a tentar entrar no sistema, 

sem êxito, utilizando diferentes usernames (dossiers, omirante entre outros). Com estas 

informações, consegue-se perceber que se trata de um ataque pelo facto de se utilizar 

diferentes usernames, já que não é comum um cliente ter mais que uma conta no servidor 

de FTP.  
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Figura 18 - Tentativa falhada de autenticação no FileZilla Server da Dom Digital 

 

Ao analisar os logs reparou-se que ficou uma mensagem “Have a nice day” no final do 

ataque (figura 19). Como não é normal isso acontecer foi feita uma pesquisa e percebeu-

se que ataque era este, e foi aí que se descobriu que era um ataque feito por um bot. 

O bot é um programa criado e configurado por alguém para fazer determinadas ações 

automaticamente. Ações essas que podem ser a tentativa de descoberta das credenciais 

de um sistema ou até mesmo de eventuais falhas no sistema, que o atacante possa usar 

para entrar no sistema. Depois de uma pesquisa na Internet acerca do bot utilizado no 

ataque que está referido na figura 19, percebeu-se que esse bot tem duas ações: uma delas 

é a tentativa de entrar no sistema com a ajuda de um dicionário com passwords e, caso 

não consiga descobrir a password, inicia a segunda ação que passa por encontrar eventuais 

falhas típicas em comandos do próprio FileZilla Server que o atacante poderá usar para 

entrar no sistema (Boco, 2012). 
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Figura 19 - Dictionary Attack feito por um Bot ao FileZilla Server da Dom Digital 

 

 

Para impedir este tipo de ataque basta adicionar o IP do qual está a receber o ataque à 

lista negra do FileZilla Server, e para isso há duas possíveis soluções (Restrict Access to 

FTP through FileZilla Server, 2011). Uma delas é adicionar manualmente o IP do atacante 

à lista negra do FileZilla Server. Assim ele será bloqueado e não poderá aceder mais ao 

servidor. No entanto esta solução é pouco prática porque, por dia, podem existir milhares 

de ataques e adicionar milhares de IPs à lista é impraticável. Felizmente o FileZilla Server 

tem uma opção para fazer tudo isso automaticamente, chamada AutoBan. Com esta opção 

o IP é automaticamente adicionado à lista negra após as tentativas falhadas de login 

configuradas antecipadamente. Pode também configurar-se a o número de horas que o IP 

será banido.  

 

Na figura 20 está representada a configuração do AutoBan utilizada pela Dom Digital, 

com os parâmetros que foram definidos consoante a sua necessidade: limite máximo de 

10 tentativas de acesso sem êxito que terão como consequência 41 dias (999 horas) de 

ban.  
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Figura 20 - Configuração do serviço AutoBan do FileZilla Server da Dom Digital 

 

Depois do IP ser adicionado à lista negra, a única maneira de o remover antes do tempo 

que foi definido é terminar o processo do FileZilla Server no Windows server, porque a 

lista negra que o Autoban cria fica guardada na memória RAM do sistema (Garrett, 2016), 

já a lista do IP Filter, que é adicionada à mão, essa nunca se perde porque não está 

guardada na memória RAM. Ao terminar o processo, o Autoban automaticamente perde 

toda a lista negra anteriormente feita. 

 

 

5.4. Prevenção de ataques aos servidores Linux 

Nos servidores Linux há outras maneiras e ferramentas para prevenir e travar os ataques 

anteriormente referidos. Os mais comuns são o Fail2Ban e o DenyHosts. 

 

O DenyHosts é uma aplicação desenvolvida em Python que monitoriza os logs do sistema 

e verifica o acesso não autorizado ao sistema via SSH. Esses acessos não autorizados são 

geralmente feitos por ataques como Dictionary Attack ou Brute Force. O DenyHosts 

bloqueia o IP que tente sem sucesso autenticar-se um número de vezes (configurável) no 

sistema. Esse IP é adicionado à lista de IPs banidos que está em /etc/hosts.deny, 

esse IP sai automaticamente da lista após um determinado tempo (configurável). 

 

O Fail2Ban é uma aplicação desenvolvida em Python que monitoriza e verifica as 

tentativas de acessos a serviços como SSH, Apache, FTP, entre outros. Em tempo real 
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consegue intervir no potencial ataque e bloquear o IP, mas pode também aplicar regras 

de firewall e no final pode enviar um mail ao administrador para o avisar. Mesmo sendo 

um módulo para linha de comandos consegue ver-se muito bem os Status desse mesmo 

módulo, desde os serviços que está a monitorizar à quantidade de IPs que foram banidos. 

 

O facto de o Fail2Ban conseguir monitorizar mais serviços que o DenyHosts (que só 

verifica o SSH) fundamentou a escolha do Fail2Ban para ser usado na prevenção dos 

ataques ao servidor Linux. 

 

Para instalar e configurar o Fail2Ban basta seguir os seguintes passos: 

 

 Instalar o Fail2Ban utilizando sudo apt-get install fail2ban 

 

 Depois da instalação, o Fail2Ban cria o seguinte diretório /etc/fail2ban/ 

 

 O ficheiro de configuração de configuração é /etc/fail2ban/jail.conf 

 

Já no ficheiro de configuração do Fail2Ban foi necessário fazer alterações de acordo com 

as necessidades da Dom Digital. Na figura 21 está representado uma parte do ficheiro de 

configuração do Fail2Ban com essas alterações. 
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Figura 21 – Extrato do ficheiro de configuração Fail2Ban 

 

Na linha 3 - ignoredip, estão representados todos os IPs que vão ser ignorados pelo 

Fail2Ban na aplicação das regras de proibição. 

 

Na linha 6 - bantime, está indicado o tempo em segundos que o IP vai ser bloqueado 

caso não cumpra alguma regra que foi configurada. Foi decidido pelo responsável da 

Dom Digital que o tempo de um IP banido seria de uma hora, visto que um cliente poderia 

falhar as suas credenciais e assim teria de esperar pelo menos uma hora para voltar a 

tentar. 

 

A linha 10 - findtime, serve para que o Fail2Ban identifique as tentativas falhadas de 

acesso nos últimos 2 minutos, tempo esse que também foi decidido pelo responsável para 

prevenir os ataques (brute force attack ou dictionary attack, já descritos anteriormente). 
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Na linha 13 - maxretry, representa o número máximo de tentativas falhadas até que o 

IP seja banido e para tal foi definido o número máximo de 10 pelo responsável. 

 

Realizadas as configurações acima descritas demonstra-se agora como se configuram os 

serviços para que o Fail2Ban monitorize e aplique as regras. Como exemplo será usado 

o serviço SSH. Na figura 22 está a continuação do ficheiro de configuração do Fail2Ban, 

que mostra a parte da configuração do SSH. 

 

 

Figura 22 - Extrato do ficheiro de configuração Fail2Ban 

 

Na linha 15 indica-se qual o serviço que se pretende que seja protegido pelo Fail2Ban, 

alterando-se o valor “false” para “true”. 

 

Na linha 16 - port, indica-se o número do porto ou o nome do serviço (neste exemplo o 

nome do serviço é SSH) que se quer monitorizar. 

 

A linha 17 - filter, vai permitir a procura nos logs do sistema através do nome 

predefinido nesta linha, neste caso vai ser sshd. Na prática será realizada uma leitura 

nos logs do sistema de todo o conteúdo que tenha sshd e irá verificar se uma autenticação 

por SSH foi bem-sucedida ou não e, posteriormente, conforme as regras existirá 

intervenção ou não. 

 

Na linha 18 – logpath, está o caminho para o ficheiro de log onde o Fail2Ban irá ler e, 

com o filter, saber o que tem de ler. 
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Na linha 19 – maxretry, define-se o número de tentativas que o Fail2Ban deixa 

acontecer antes de intervir e aplicar alguma regra, valor este que foi definido pelo 

responsável.  

 

Após a realização de toda a configuração para melhoria da segurança e a aplicação da 

mesma, pode-se agora analisar alguns resultados dessa aplicação através de comandos. 

Existem comandos que podem fornecer identificação dos IPs que foram banidos, os 

serviços que o Fail2Ban está a monitorizar, entre outras funcionalidades. 

Seguem os comandos úteis para se verificar os status do Fail2Ban: 

 

Fail2ban-client status, mostra o número de serviços que está a monitorizar 

(neste caso é 7), como se pode ver na figura 23. 

 

 
Figura 23 - Fail2Ban Status da Dom Digital 

 

Fail2ban-client status ssh, mostra ao detalhe um serviço, neste caso o SSH, 

como se pode observar na figura 24. Já na figura 25 está representado o serviço Apache, 

e onde já consta a informação de IPs banidos. 

 

 
Figura 24 - Fail2Ban Status do SSH da Dom Digital 
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Figura 25 - Fail2Ban Status do Apache da Dom Digital 

 

Na figura 26, está representado o log do Fail2Ban com a indicação de que houve alguém 

a tentar entrar no servidor pelo serviço SSH tentando várias passwords com o utilizador 

root. No log essas tentativas falhadas aparecem com as mensagens “authentication 

failure...” e “Failed password for root from 58.218.204.30”. 

 

 

 

Figura 26 - log Fail2Ban da Dom Digital 

 

Com uma pesquisa na Internet consegue-se facilmente descobrir a quem pertencia este 

IP. Há vários Websites que se dedicam a publicar listas de IPs usados em ataques que são 

denunciados por várias pessoas nesses mesmos Websites, um exemplo é o website 

www.abuseipdb.com. Este site aceita denúncias de IPs para depois os publicar e ajudar 

assim muitos administradores de sistemas a filtrar esses IPs nos seus servidores. Na figura 

27 observa-se a pesquisa pelo IP que foi bloqueado no sistema da Dom Digital pelo 

Fail2Ban. Como se pode ver o IP 58.218.204.30 encontra-se na base de dados do website. 

O website dá inclusivamente a informação do país e cidade do IP e mostra que tem 32 

denúncias de utilizadores. Na figura 28 estão algumas denúncias feitas por utilizadores, 

dando a informação de quando aconteceu o ataque, o tipo de ataque feito e um comentário 

relativamente a esse mesmo assunto. 

http://www.abuseipdb.com/
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Figura 27 - IP banido pelo Fail2Ban no servidor da Dom Digital 

 

 

Figura 28 - Lista de denúncias do IP banido pelo Fail2Ban 
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6 - Conclusão 

No decorrer deste estágio foi estudado e trabalhado o conceito Cloud Computing. Como 

foi proposto pela empresa Dom Digital, que tem alojada a maioria da sua infraestrutura 

na Amazon Web Services (AWS), houve necessidade de compreender todos os serviços 

que a AWS fornece e que são usados pela Dom Digital. Com base neste estudo analisou-

se a organização e configuração da infraestrutura da Dom Digital, propondo ações de 

melhoria. 

 

Após a consolidação desse conhecimento avançou-se para a monitorização dos servidores 

e serviços que a Dom Digital utiliza. Foi utilizada a ferramenta CPorts para ajudar a 

compreender o tráfego de entrada e saída dos servidores Windows. Com os logs 

recolhidos debateu-se com os responsáveis da Dom Digital o que se iria fazer em relação 

aos portos abertos para o exterior, quais é que se deveriam manter abertos e quais os que 

deveriam ser fechados. Nos servidores Windows deixaram-se abertos apenas os portos 

essenciais para o funcionamento dos Websites e aplicações. No servidor de e-mail houve 

necessidade de se manter por mais tempo a monitorização dos portos de modo a obter 

uma lista mais completa dos portos necessários que permitem manter sem problemas a 

utilização do serviço de mail por parte dos clientes. Já nos servidores Linux conseguiu-

se ter muito menos portos abertos, tendo ficado somente os típicos (80, 443, 21, 22, etc.), 

sem que houvesse qualquer queixa por parte dos clientes. 

 

Posteriormente foram analisados os ataques às credenciais de acesso aos serviços online. 

Para tal utilizaram-se aplicações específicas para Windows e para Linux para prevenir 

ataques como DDoS, Brute Force ou Dictionary Attack e eventuais falhas de segurança. 

 

Em Windows foi utilizada uma ferramenta disponibilizada pelo IIS chamada Dynamic IP 

Restriction. Ela monitoriza os pedidos feitos aos websites e caso haja muitos pedidos 

feitos por um único IP a ferramenta bane automaticamente esse IP por um determinado 

período de tempo. No serviço FTP foi utilizado o serviço Autoban do FileZilla Server 

para monitorizar os acessos e caso sejam ultrapassadas as dez tentativas (valor escolhido 

pelo responsável da Dom Digital) seria banido durante quarenta e um dias (valor esse 

também escolhido pelo responsável da Dom Digital). Uma possível melhoria futura, 
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passaria por a Dom Digital mudar o seu serviço FTP para o serviço SFTP, garantindo 

assim mais segurança neste serviço.  

 

Em Linux foi utilizada a ferramenta Fail2Ban para fazer a monitorização ao nível de 

segurança dos serviços SSH, FTP, HTTP, entre outros. No Fail2Ban foram definidas 

regras (número limite de autenticação sem êxito, número limite de pedidos ao servidor 

por um IP, entre outras) para os diferentes serviços. Caso alguém não cumpra essas regras, 

é automaticamente banido durante uma hora. Um aspeto que se pode melhorar no futuro 

é a adequação do tempo durante o qual é um IP banido, tanto nos servidores Windows 

como Linux, pois não se deve facilitar em caso de ataque, mas também não se deve banir 

um cliente (algo que aconteceu uma vez). 

 

Um outro aspeto muito relevante deste trabalho foi o estudo sobre a possibilidade de 

redução dos custos com a AWS. Foi identificado que estavam contratualizados serviços 

desnecessários e também otimizado o tipo de contratualização dos serviços que são 

mesmo necessários, ajustando-os às reais necessidades da Dom Digital. Com esta análise 

foi possível reduzir os custos com a AWS, resultando numa poupança de cerca de 600€ 

por ano à Dom Digital. 

 

Ao longo deste estágio foi bastante satisfatório verificar que todas as medidas propostas, 

após discussão com os responsáveis, foram aceites e postas em funcionamento e que todas 

as configurações feitas deram resultados imediatos, nomeadamente em termos de falhas 

de segurança e de prevenção de ataques aos serviços da Dom Digital. De facto, o trabalho 

efetuado contribuiu para a melhoria dos níveis de segurança dos utilizadores, redução de 

custos de operação e de manutenção e natural satisfação por parte da própria empresa.  
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Anexo A – Resultados da Monitorização dos servidores 

Windows 

Nas figuras 29, 30 e 31 estão representadas partes dos ficheiros logs criados pelo CPorts 

dos servidores Windows e mail da Dom Digital. Ficheiros esses que foram passados para 

um ficheiro Excel para facilitar a análise e compreensão dos mesmos. 

 

 

Figura 29 - Parte do ficheiro log Windows server 1 

 

 

Figura 30 - Parte do ficheiro log Windows server 2 
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Figura 31 - Parte do ficheiro log do servidor de mail
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Anexo B – Exemplo de dicionario de passwords utilizado em 

ataques  

Na figura 32 está uma parte de um ficheiro, chamado dicionário de passwords, 

tipicamente utilizado em ataques para tentar descobrir as credenciais de um sistema, por 

exemplo FTP e SSH. 

 

 

Figura 32 - Parte de um dicionário usado em ataques 

 




