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Resumo 
Num mundo cada vez mais globalizado e dependente das novas tecnologias, é cada 

vez mais crucial apostar na segurança, garantindo, aos seus utilizadores, que os dados 

que colocam na Internet ou nos diferentíssimos programas informáticos que usam 

diariamente estão seguros. E se esta segurança é importante em termos pessoais – do 

ponto de vista do utilizador enquanto indivíduo –, torna-se ainda mais importante 

quando se trata de empresas, que lidam com dados sensíveis que precisam de manter 

seguros. 

É esta necessidade de constante evolução em termos de segurança que leva ao 

desenvolvimento de plataformas informáticas cada vez mais seguras e cada vez mais 

capazes de proteger os dados nelas colocados, impedindo o acesso não autorizado a essa 

informação. 

Neste contexto, este projeto tem dois objetivos principais: por um lado, a 

possibilidade de poder contribuir para a plataforma de ciber-inteligência Portolan, com 

os plugins concebidos e desenvolvidos ao longo do estágio; por outro, o de 

compreender o funcionamento desta plataforma, bem como o uso de todas as 

ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento. 

Com este trabalho o autor pretende, pois, contribuir para a segurança do utilizador 

final na plataforma Portolan e ajudar, o mais possível e dentro das suas capacidades e 

possibilidades, a equipa que a desenvolve. 
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Lista de Acrónimos 
 

 CERT – Grupo de peritos que responde a incidentes de segurança 

computacional; 

 HKCERT – Equipa de resposta a incidentes de Hong Kong; 

 CERT-IPN – Equipa de resposta a incidentes do Instituto Pedro Nunes; 

 CERT-SE – Equipa de resposta a incidentes da Suécia; 

 CSIRT (Computer Security Incident Response Team) – Equipa de resposta a 

incidentes de segurança computacional; 

 BES – Banco Espírito Santo; 

 IDS  (Intrusion Detection System) – Sistema de deteção de intrusos para 

sistemas computacionais; 

 SOMP (Security Operations Management Platform) – Plataforma de Gestão de 

Operações de Segurança; 

 SDSec – Software Defined Security; 

 MySQL – Sistema de Gestão de Bases de Dados; 

 ESI (Enterprise Security Intelligence) – conceito que reconhece a segurança de 

informação como um tipo de serviço da vertente de negócios da informação; 

 WWW (World Wide Web) – Meio de comunicação global através da Internet; 

 CSV- Comma Separated Vaules – Ficheiro de texto com a particularidade que, 

por norma, em cada linha tem um registo de informação diferente e cada registo 

tem vários campos separados por um caracter especial, normalmente o caracter 

“,”; 

 HTML – HyperText Markup Language – linguagem utilizada na construção de 

páginas web; 

 ASN (Autonomous System Number) – Número que identifica um conjunto de 

IPs, normalmente atribuído a um ISP; 

 ISP (Internet Service Provider) – Vendedor do serviço de Internet contratado; 

 IP (Internet Protocol) – Identificador de um dispositivo numa rede local ou 

pública; 

 IPv4 (Internet Protocol version 4) – Quarta versão do protocolo IP; 

 IPv6 (Internet Protocol version 6) – Sexta versão do protocolo IP; 
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 CVE (Common Vunerabilities and Exposures) – Dicionário de vulnerabilidades 

comuns disponíveis ao público; 

 Leak – Divulgação de informação de acesso a contas de aplicações/websites; 

 SQL Injection- Vulnerabilidade em que se injeta uma query de SQL para se 

retirar, apagar ou alterar informação de uma Base de Dados; 

 Query – Instrução de SQL 
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Introdução 

Com o rápido crescimento da Internet e numa sociedade cada vez mais “digital”, 

torna-se crucial garantir a segurança dos utilizadores da mesma. Considerando que, 

atualmente, uma grande parte das empresas no mercado já dispõe das informações 

pessoais dos seus clientes em formato digital, torna-se cada vez mais premente garantir 

a confidencialidade das mesmas.   

Como tal, surgiu a necessidade de criação de uma plataforma como o Portolan, uma 

plataforma de inteligência de segurança corporativa, totalmente integrável e 

independente de fontes, com diferentes mecanismos de correlação para apoiar a 

mitigação de incidentes de um modo pró-ativo e automatizado. 

Tal como o seu homónimo – o primeiro mapa do mundo –, o Portolan ajuda a afastar 

a organização do perigo, conduzindo-a, assim, ao sucesso. 

Para esta plataforma poder garantir a melhor segurança possível ao cliente que a use, 

tem que se adaptar constantemente às necessidades atuais, ou seja, manter sempre os 

seus dados o mais atualizados e completos possíveis, independentemente do tipo de 

fonte.  

Para tal, é necessário conceber e desenvolver plugins para ela, plugins esses que 

permitirão fornecer nova informação à plataforma ou enriquecer a informação que a 

mesma já contém. É, também, necessário avaliar novas possíveis fontes de informação, 

tendo em conta as necessidades e os requisitos do plano de desenvolvimento da 

plataforma. 
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Objetivos 
Pretendeu-se conceber e desenvolver plugins para a plataforma de ciber-inteligência 

Portolan. Estes plugins permitiram fornecer nova informação à plataforma e enriquecer 

a informação já existente. 

O trabalho desenvolvido durante o estágio envolveu, também, a avaliação de 

possíveis novas fontes de informação, tendo em conta as necessidades e requisitos do 

plano de desenvolvimento da plataforma Portolan.  

 

Estrutura do relatório 
O relatório que se segue está estruturado da seguinte forma: 

 Apresentação das motivações e objetivos do estágio curricular, na qual se 

referem, também, as metodologias usadas e se faz uma breve descrição da 

empresa na qual o estágio teve lugar; 

 Abordagem ao problema – nesta parte, descrevem-se a plataforma para a qual 

foram desenvolvidos os bots e as razões da sua importância; 

 Soluções atuais para o problema – nesta parte, faz-se uma referência às atuais 

plataformas que existem, no mercado, para resolver o problema atrás 

mencionado; 

 Descrição do trabalho do autor – aqui são descritos os passos que o autor 

completou na realização deste trabalho e um estudo de cada bot desenvolvido 

pelo mesmo; 

 Conclusão – aqui são apresentados os resultados e referidas as conclusões 

finais a que o autor chegou. 
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Metodologias 
Como metodologias para este processo de desenvolvimento de plugins, foram 

utilizadas as metodologias de desenvolvimento da Dognædis, que envolvem pesquisa e 

desenvolvimento prático, em forma de sprints.  

Para cada tipo de fonte foi necessário pesquisar sobre a mesma, sobre bibliotecas 

com funções que pudessem ser usadas para facilitar a recolha das fontes e sobre como 

processar os dados.  

Após uma pesquisa inicial e um planeamento da estrutura do código do plugin, 

procedeu-se ao desenvolvimento do mesmo e aos respetivos testes, que visavam 

verificar a sua total integração na plataforma e a recolha dos dados certos. 

 

A DOGNÆDIS  
A DOGNÆDIS (lê-se /dog.ne.ds’) junta duas palavras provenientes do Latim: 

dognitas – qualidade – e ædis – local especial ou templo. Este nome representa o seu 

compromisso: trabalhar para ser uma referência de qualidade nos produtos e serviços 

prestados pela empresa aos seus clientes. 

Esta empresa, focada na segurança da informação, presta serviços em diversas áreas, 

das quais se destacam a financeira, a das Telecomunicações, a do Governo, a da Defesa, 

a da Segurança de Software e a de Consultoria e Design/Manutenção de Redes 

Informáticas. 

A empresa foi criada por um grupo de investigadores da CERT-IPN, com sede no 

Instituto Pedro Nunes, e da Universidade de Coimbra. Esta equipa foi a criadora da 

CSIRT (Computer Security Incident Response Team). 
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Após 5 anos de atividade, e com um crescente sucesso e feedback positivo de várias 

organizações privadas e governamentais, a DOGNÆDIS tornou-se uma empresa 

privada de referência na sua área de atividade. 

Entre outros produtos, a DOGNÆDIS desenvolveu o Code V, um software 

inteligente com a capacidade de detetar falhas de segurança no software de terceiros, em 

todas as suas fases de desenvolvimento. Trata-se de um software que, pela sua inovação 

e importância, foi premiado pelo BES National Innovation Award (7ª edição). 
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Descrição do problema 
No início, a ciber-segurança tinha como objetivo a resposta a incidentes e estava 

focada na alarmística, na monitorização (através da firewall, de Intrusion Detection 

Systems ou IDS, dos event logs, etc.) e na resposta a esses mesmos incidentes, o que 

permitia ter apenas uma visão interna dos mesmos, resultante da investigação da 

informação guardada pela monitorização e apostando numa segurança meramente 

reativa, que procurava responder aos problemas detetados, ou seja, que atuava apenas 

após o seu aparecimento. 

No entanto, com o passar do tempo, surgiu a necessidade de uma segurança proativa, 

ou seja, de tratar os incidentes antes de os mesmos afetarem os utilizadores. Para isso, 

como complemento à segurança então existente, foram desenvolvidas plataformas de 

ciber-inteligência, que permitem ter uma visão externa do incidente, conseguida através 

da recolha de informação de várias fontes disponíveis ao público; essa diferente 

informação obtida complementa a informação recolhida internamente, proporcionando 

uma análise mais fácil e tornando possível a deteção e mitigação de incidentes, evitando 

que eles ocorram: trata-se de trabalhar para agir, para evitar danos, em vez de trabalhar 

apenas para reagir a esses mesmos danos. 
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Estado da Arte: 
As plataformas de ciber-inteligência são ferramentas cada vez mais procuradas neste 

mundo globalizado e tecnológico em que vivemos, no qual enormes quantidades de 

informação circulam sob a forma digital. E são-no precisamente por proporcionarem 

essa tal segurança proativa anteriormente referida, ou seja, para colmatar a necessidade 

de agir perante os problemas em vez de apenas reagir quando eles surgem. 

De entre muitas outras plataformas atualmente desenvolvidas, podemos enumerar 

algumas como exemplo, as quais serão detalhadas mais à frente: 

 Swimlane 

 Recorded Future 

 Logrhythm 

 Megatron 

 Information Feed Analysis System (IFAS) 

 Collective Intelligence Framework (CIF) 

 

Swimlane 
O Swimlane é uma Security Operations Management Platform (SOMP) que centra os 

alertas de segurança de uma organização, automatiza a sua resolução e produz 

dinamicamente dashboards e logs. Ao usar métodos de Software-defined Security 

(SDSec) e planeamento de segurança, o Swimlane responde automaticamente a alertas, 

automatiza a implementação de protocolos de segurança e protege a organização de 

ataques futuros, tudo à velocidade das máquinas.  
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Entre outras funcionalidades, o Swimlane disponibiliza ao seu utilizador: 

 a resolução automática de alertas; 

 a recolha automática de dados; 

 a gestão de operações de segurança na 

interface gráfica da plataforma, como se pode 

ver na figura 1; 

 o armazenamento da informação sobre as 

ameaças, melhorando o tempo de análise e, 

consequentemente, o tempo de resposta a um 

incidente; 

 o planeamento de medidas de segurança para uma defesa automatizada. [1] 

 

Recorded Future 
O Recorded Future garante, ao utilizador, informação sobre toda a web, defendendo, 

proactivamente, qualquer organização que o utilize de ciber-ataques. Uma das suas 

caraterísticas principais é a de conseguir assegurar esta “defesa proativa” ao analisar 

fontes da Internet, extraindo, tratando e permitindo a visualização da informação, 

enriquecendo-a antes de a submeter na base de dados.  

Entre outras funcionalidades, o Recorded Future disponibiliza, ao seu utilizador: 

 uma análise rápida dos incidentes; 

 a recolha automática de dados; 

 a monitorização em tempo real, com alertas que contêm a informação 

detalhada do incidente; 

 a produção de informação relevante para futuras análises. [2] 

 

Figura 1 - Interface gráfica do Swimlane 
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Na figura 2 podemos ver um diagrama de explicação do funcionamento do 

Recorded Future: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logrhythm Security Intelligence Platform 
A Logrhythm Security Intelligence Platform permite, ao utilizador, ter uma visão 

pormenorizada e em tempo real de toda a informação recolhida nos event logs, 

enriquecendo-a com sensores de rede e de endpoint, conseguindo, desta forma, juntar as 

ferramentas que lhe permitem proteger a sua rede. 

Entre outras funcionalidades, a Logrhythm Security Intelligence Platform 

disponibiliza ao seu utilizador: 

 uma recolha de informação flexível, rápida e pormenorizada; 

Figura 2 – Diagrama de funcionamento do Recorded Future 
Figura 2 - Diagrama de funcionamento do Recorded Future 
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 a geração de informação forense; 

 a análise automatizada de incidentes; 

 uma interface gráfica que permite encontrar, com facilidade e rapidez, a 

informação de que o utilizador precisa. [3] 

Na figura 3 podemos ver um diagrama de explicação do funcionamento do 

Logrhythm: 

 

  

Figura 3 – Diagrama de funcionamento da LSIP 
Figura 3 - Diagrama de funcionamento da LSIP 
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Megatron 
O Megatron é um sistema que recolhe informação 

de ficheiros de logs de maus hosts na Internet e a 

processa adequadamente. Foi desenvolvido pelo 

CERT-SE e implementado em Java, com recurso a 

bases de dados MySQL. O seu funcionamento 

baseado em três fases constituídas por vários passos 

cada uma, como se pode verificar na figura 4. 

Entre outras funcionalidades, o Megatron disponibiliza, ao seu utilizador: 

 a análise automatizada de incidentes; 

 uma recolha de dados flexível e enriquecida 

com outros dados que possam ter importância e ser 

relevantes para a análise dos incidentes: 

 a geração de bases estatísticas segundo os dados recolhidos; 

 a capacidade de tratar, em simultâneo, grandes quantidades de dados. [4] 

 

Information Feed Analysis System (IFAS) 
O IFAS é um projeto financiado pelo HKCERT (Hong Kong Computer Emergency 

Response Team) e desenvolvido pela HKCERT e a CSIRT Foundry (Computer Security 

Incident Response Team Foundry). Foi criado com o objetivo de recolher event logs de 

várias fontes públicas, normalizando-os numa estrutura sempre similar de dados, para 

que se possam pesquisar e analisar eventos. 

Entre outras funcionalidades, o IFAS disponibiliza, ao seu utilizador: 

Figura 4 - Diagrama de funcionamento do Megatron 
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 uma recolha de dados flexível e enriquecida com dados que possam ter 

importância e relevância para a análise dos incidentes; 

 uma monitorização em tempo real; 

 a análise automatizada de incidentes: 

 uma armazenagem de dados segundo uma estrutura padrão, que facilita a 

pesquisa e a análise de dados. [5] 

Na figura 5 podemos ver um diagrama de explicação do funcionamento do IFAS: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Collective Intelligence Framework (CIF) 
O CIF é um sistema de gestão de ciber ameaças que permite combinar informação 

sobre ameaças de várias fontes, usando essa informação para identificar, detetar e 

mitigar essas mesmas ameaças. 

O CIF ajuda, também, a recolher, normalizar, armazenar, processar, pesquisar, 

partilhar e produzir informação sobre ameaças. 

Figura 5 - Diagrama de funcionamento do IFAS 
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Figura 6 – Diagrama de funcionamento do CIF 

Entre outras funcionalidades, o CIF disponibiliza, ao seu utilizador: 

 uma recolha de dados flexível, mas enriquecida com dados que possam ter 

importância e relevância para a análise dos incidentes;  

 uma monitorização em tempo real; 

 a análise automatizada de incidentes; 

 uma armazenagem de dados segundo uma estrutura padrão, que facilita a 

pesquisa e a análise de dados. [6] 

Na figura 6 podemos ver um diagrama de explicação do funcionamento do CIF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Diagrama de funcionamento do CIF 
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O Portolan 
O Portolan é uma plataforma de inteligência de segurança corporativa (ESI), 

totalmente integrável e independente de fontes, com diferentes mecanismos de 

correlação para apoiar a mitigação de incidentes de modo pró-ativo. 

A utilização de informação em tempo real, assim como mecanismos de análise 

cognitiva, fazem do Portolan uma plataforma de ciber-inteligência completa e com uma 

capacidade de resposta eficaz a incidentes de natureza diversa. 

O Portolan tem como principais características:  

 a automatização de canais de abuso; 

 a recolha de indicadores de comprometimento; 

 a consciência situacional; 

 a exposição a vulnerabilidades; 

 o suporte para fontes de informação em tempo real; 

 a categorização de eventos; 

 o tratamento de alertas de segurança; 

 a monitorização de hacktivismo; 

 a correlação avançada de eventos e alarmística; 

 a taxonomia normalizada de incidentes; 

 a automatização e priorização da distribuição da ciber-inteligência. 

 

O Portolan assenta em três fundamentos base que o elevam entre as tecnologias 

semelhantes: a integração, a independência e a proatividade. 
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A integração é o que permite, ao Portolan enquanto plataforma, ajustar-se à evolução 

tecnológica sendo, ao mesmo tempo capaz de se adaptar aos diferentes tipos de fontes 

de informação e protocolos existentes. 

A independência das suas fontes permite que a plataforma agregue informação muito 

heterogénea, como por exemplo redes sociais, sistemas de monitorização, etc. 

A proatividade é um dos principais objetivos da plataforma: prevenir incidentes de 

segurança através do conhecimento criado permitirá não só melhorar a capacidade de 

tomada de decisão, como também a criação de automatismos de defesa. 

O Portolan “tem um irmão”, chamado IntelMQ, um projeto open source, para o 

desenvolvimento do qual a DOGNÆDIS tem sido um dos principais contribuidores. O 

IntelMQ e o Portolan utilizam a mesma taxonomia e apresentam um subconjunto de 

características comuns, garantindo uma integração perfeita entre os dois, ainda que o 

Portolan seja, atualmente, mais maduro e detenha um conjunto de funções mais amplo.  

 

Comparação entre diferentes plataformas de ciber-inteligência  

 

Pela leitura da tabela comparativa apresentada em seguida, facilmente verificamos 

que o Portolan é o mais maduro destes sistemas, já que congrega, em si, todas as 

funcionalidades que existem, atualmente, no mercado das plataformas de ciber-

inteligência, pelo que é, seguramente, o mais eficaz na manutenção da segurança de 

dados. 
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Funcionalidades 
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Resolução automática 

de alertas 

 

  X 

 

 

    
 

X 

Recolha automática 

de dados  

 

   X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Interface Gráfica    X X X X X X X 

Informação guardada 

numa base de dados 

da plataforma 

 

   X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Análise de Incidentes    X X X X X X X 

Monitorização em 

tempo real 

   X X X X X X X 

Recolha de 

informação de vários 

tipos de fontes 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Mecanismo de 

recolha de leaks de 

informação 

      
 

X 

  

Tabela 1 – Tabela de comparação entre várias plataformas de ciber-inteligência 
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O Projeto 
O desenvolvimento de plugins para o Portolan pressupõem o entendimento do 

funcionamento do mesmo.  

O Portolan é constituído por um conjunto de redes de Bots que recolhem, estruturam 

e tratam a informação, de acordo com a sua taxonomia associada, e sabem comunicar 

entre si através dos ficheiros de configuração criados pela empresa e designados, pela 

mesma, de “pipeline”, conforme se pode ver na figura 7.  

Dentro da plataforma há um tipo de dados único designado de Data Harmonization 

que não é apresentado neste trabalho por motivos de confidencialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os bots desta rede podem ser divididos em três tipos: 

 Producers 

 Consumers 

 Nodes 

Figura 7 – Exemplo de uma rede de bots 
Figura 7 - Exemplo de uma rede de bots 
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Os producers recolhem, estruturam, enriquecem e passam a informação para a 

pipeline e têm, por norma, 2 funções: recolher a informação e processá-la, enviando, 

depois, os resultados do processamento para o consumer.  

Os producers têm, também, que estar adaptados ao tipo de dados da fonte, pois, por 

exemplo, retirar informação de uma página HTML é diferente de retirar a informação de 

um ficheiro de texto. Como tal, a abordagem necessária varia de caso para caso. No 

entanto, depois da leitura dos dados segundo esta adaptação, a informação é processada 

e depois de recolhida, estruturada e enriquecida, é guardada para um fácil acesso e 

processamento da parte dos bots seguintes na rede de bots. 

Por outro lado, os consumers têm como função receber a informação que foi 

disponibilizada pelos producers da pipeline e processá-la. Estes não precisam de ser 

adaptados à fonte pois, visto que retiram a informação de que necessitam para o 

processamento da pipeline, a mesma já está na Data Harmonization. 

Os nodes são bots que têm ambas as funções de producer e consumer, ou seja, 

recebem a informação da pipeline, processam-na e voltam a adicioná-la, já processada, 

à pipeline. São uma espécie de intermediários entre os producers e os consumers, que 

facilitam o processamento de informação já recolhida que ainda não esteja pronta para 

ser submetida na base de dados.  
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Tecnologias Utilizadas 
O desenvolvimento do projeto assenta num conjunto de tecnologias e sistemas que se 

descrevem de seguida: 

 Debian 8.4: trata-se de um Sistema Operativo do tipo Unix, frequentemente 

designado de “jessie”, que foi desenvolvido por um grupo de voluntários chamado 

Debian que o mantêm ativo à volta do mundo. Foi apresentado pela primeira vez 

em 1993, por Ian Murdock. É uma das distribuições de Linux mais populares para 

computadores pessoais e para servidores de redes e é totalmente composto por 

software grátis. [7]  

 Python: é uma linguagem de programação de alto nível, que tem, como autor 

principal, Van Rossum. Combina uma sintaxe concisa e clara com os recursos 

poderosos da sua biblioteca padrão e por módulos e frameworks desenvolvidos por 

terceiros, sendo principalmente utilizada para o processamento de dados e criação 

de CGIs para páginas dinâmicas para a web. [8] 

 Git: é um sistema de controlo de versões distribuído e de gestão de código fonte 

que coloca a ênfase na velocidade. Foi desenvolvido por Linus Torvalds, para o 

desenvolvimento do kernel Linux. [9] 

 Mechanize: trata-se de um módulo em python desenvolvido por Johnny Lee e 

Andy Lester usado para a “emulação” de um browser em python. Pode ser usado 

para fazer pedidos, ler a resposta das páginas html que são a nossa fonte de 

informação ou interagir com as mesmas, entre muitas outras funcionalidades 

apresentadas. [10] 

 Beautiful Soup: é um módulo em python usado para a recolha de informação de 

documentos HTML e XML. Permite a pesquisa de dados na página em tags (base 
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da estrutura dos documentos html e xml) e facilita bastante a extração de dados 

deste tipo de páginas. [11] 

 unittest.mock: trata-se de um módulo para testes em python que permite a 

substituição de partes do sistema sob teste por objetos falsos criados pela pessoa 

que desenvolveu o código. Utiliza-se para fazer a verificação de como estes objetos 

são usados e se são – ou não – tratados de forma correta e adequada. [12] 

 Imaplib: trata-se de um módulo em python usado para a recolha de informação 

de email. Permite interagir com a conta de email de várias formas, como a 

autenticação, pesquisa em emails, recolha das várias informações do email, etc. [13]  

 

Processo de desenvolvimento: 
Para o desenvolvimento de bots para esta plataforma, o primeiro passo – e um passo 

essencial – consiste em definir o tipo de bot a desenvolver e, consoante o tipo de bot, 

escolher o processo de desenvolvimento que melhor se aplica ao mesmo. 

Para desenvolver um bot do tipo producer, ou seja, um bot capaz de recolher a 

informação e de a tratar, de forma a que a mesma entre na pipeline estruturada, 

enriquecida e no formato da Data Harmonization é, também, essencial verificar que este 

é completamente autónomo, isto é, que não precisa de manutenção ou de qualquer outra 

interação com o utilizador, pois só assim ele poderá cumprir o seu papel. Este bot deve 

cumprir integralmente todos os seus objetivos, trabalhando sempre em segundo plano. 

Para tal, é necessário, aquando do seu desenvolvimento, ter em atenção vários 

procedimentos: 

1. Numa primeira abordagem, é necessário estudar a fonte de informação em 

questão. Para tal, é fundamental observar a forma como os dados circulam  na 
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página, a estrutura da mesma e a forma como a informação está acessível dentro 

dela; 

2. Após esta primeira abordagem, é necessário pesquisar módulos e frameworks 

de python disponibilizados por terceiros, nomeadamente os que melhor se apliquem 

à fonte, para facilitar a recolha de informação. Após um período de estudo e de 

“habituação” a estes módulos, é possível facilitar significativamente o nosso 

código, usando as funcionalidades dos mesmos; 

3. Quando já sabemos que módulos usar, a forma como a fonte de informação 

está estruturada e o “caminho” necessário para chegar aos dados que queremos 

recolher, podemos planificar a estrutura do nosso bot, ou seja, a forma como ele vai 

“pensar” e atuar; 

4. Porém, é importante salientar que, após a construção do “plano” para o 

desenvolvimento do bot, ainda não estamos prontos para o desenvolver. É 

necessário, ainda, criar um programa com um teste, que tem por objectivo final 

chegar à informação que desejamos recolher, tratá-la e devolvê-la na estrutura que 

desejamos que seja final. Neste teste, a informação circula sob a forma de 

dicionários, que são estruturas de dados que implementam mapeamentos, 

mapeamentos esses que são, basicamente, uma coleção de associações entre pares 

de valores (o primeiro do par é a chave, que tem que ser única, e a cada chave 

corresponde um valor). Este programa já deve ser constituído por duas funções 

principais:  

 A função Parse: função em que se dá a recolha da informação, ou seja, 

em que todos os pedidos são feitos e que tem como resultado final os dados 

“em bruto” da página de onde queremos recolher a informação; será 
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executada por apenas um bot, que irá fazer “Web Scraping” a toda a página e 

devolver os vários dados, “em bruto”, que têm que ser processados.  

 A função Process: função em que apenas se dá o processamento da 

informação “em bruto” recolhida pela função parse e em que se trata a 

mesma para o formato final que desejamos ( de acordo com a Data 

Harmonization ), sendo que cada valor de retorno da função parse (ou seja, 

os dados “em bruto”) é processado por um dos vários bots que estão 

disponíveis no momento. 

5. Após este teste estar concluído, passamos a ter tudo o que é fundamental 

para iniciar o desenvolvimento do nosso bot. Para isto, é agora necessário 

reestruturar e reescrever o código, adaptando o nosso teste à plataforma para a qual 

o estamos a desenvolver. Dentro da plataforma Portolan, os bots comunicam 

através de eventos que, no fundo, são objetos que contêm toda a informação dentro 

dos seus atributos. Assim sendo, é necessário construir o evento, garantir que este 

tem toda a informação dentro de si e enviá-lo para a pipeline, para que os outros 

bots lhe possam aceder e interpretar os seus dados; 

6. Após a conclusão desta adaptação do teste inicial à plataforma, é necessário, 

ainda, criar um caso de teste para o bot a desenvolver para a plataforma e que será 

executado em cada actualização da mesma, para garantir que a adição de novas 

funcionalidades não retira outras já suportadas pela mesma plataforma. Estes testes 

são completamente feitos pelos bots e não irão interagir com a página: apenas 

falsificam a interação da mesma através da biblioteca de Mock, com recurso aos 

Patch Decorators, para verificar a validade dos resultados obtidos; 
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7. Após todos estes passos estarem processados e completos, é necessário 

verificar, também, a total integração e funcionalidade do bot na plataforma, ou seja, 

testá-lo na plataforma e verificar que os resultados obtidos são os esperados. Este 

passo é feito pelo criador do bot e é apenas uma última verificação, para garantir 

que este cumpre todos os objetivos previstos; 

8. Por fim, é necessário submeter o bot, já completo, para verificação e 

aceitação do gestor do projeto de Git (gestor de projetos e versões), de modo a que 

o mesmo integre a plataforma e, assim, acrescente esta nova fonte de informação à 

plataforma final. 

 

O processo aqui apresentado é o processo geral usado. No entanto, devido aos três 

primeiros passos (estudo da fonte de informação, dos módulos em python que melhor se 

adaptam às nossas necessidades e planificação do bot), é importante salientar que cada 

bot é único, seja pela forma como recolhe os dados, seja pelas diferentes ferramentas 

que usa, seja ainda pelos passos necessários para a recolha e tratamento da informação 

(devido à diferente estrutura das páginas fonte), o que torna este processo de construção 

de cada bot do tipo “producer” diferente de todos os outros: de facto, cada processo 

desta natureza é diferente dos demais. 

A recolha de dados feita pelo autor teve como base ficheiros de três tipos: 

 CSV (ou Comma Separeted Values): trata-se de um formato de ficheiro de 

texto que pode ser usado para trocar dados de uma base de dados entre aplicações. 

Cada linha de um ficheiro deste tipo representa um registo na base de dados e os 

campos presentes em cada linha são, por norma, separados por vírgulas, sendo que 

podem ser usados outros caracteres para o mesmo efeito; 
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 HTML: é uma linguagem de marcação usada na construção de páginas web 

que pode ser intrepretada por navegadores. Este tipo de documentos possui tags (ou 

etiquetas), que são palavras entre parênteses ângulares ( < e >) e que funcionam 

como comandos da formatação da linguagem. 

 Email: é um método que permite compor, enviar e receber mensagens pela 

internet ou intranet .  
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Bots de recolha de dados de ficheiros CSV 
Para dar início ao desenvolvimento de qualquer bot é necessário, primeiro que tudo, 

estudar a fonte de dados. Para este primeiro exemplo, a fonte será um ficheiro do tipo 

CSV. 

A recolha de dados em ficheiros CSV é um dos tipos de recolha mais simples de 

entre os disponíveis. Estes ficheiros são constituídos por registos de bases de dados, em 

que cada linha é um registo e em que cada registo tem os vários campos (ou atributos) 

com a informação que se deseja recolher, separados por vírgulas ou por qualquer outro 

tipo de caracteres, para facilitar a leitura, recolha e estruturação de dados por terceiros. 

Para este tipo de ficheiros, é apenas necessária a biblioteca já disponível em python, 

por padrão a biblioteca de requests para recolher dados na WWW, ou seja, apenas é 

necessário fazer um pedido e ler a resposta, sendo desnecessário o uso de ferramentas 

com mais funcionalidades para este efeito, como por exemplo, o Mechanize, que 

permite a emulação de browsers. 

Nestes casos, visto que a plataforma já dispõe de uma função para ler a resposta da 

página, pode ser usada essa mesma função para evitar o crescimento desnecessário das 

funções da plataforma. Esta função já usa a biblioteca de requests e devolve a resposta 

da página de modo a poder ser processada. 

Para o tipo de ficheiros aqui mencionados, foram desenvolvidos dois bots, que 

tiveram como fontes as páginas que a seguir se identificam: 

 https://ransomwaretracker.abuse.ch/feeds/csv/   

 https://www.turriz.cz/greylist-data/greylist-latest.csv  
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Ransomware Tracker 
      

O Ransomware Tracker é um ficheiro .CSV que tem várias informações sobre 

endereços IP que possam ser uma fonte de Ransomware. 

Após uma primeira análise desta fonte de informação, podemos verificar que: 

 as primeiras linhas são o cabeçalho e não têm interesse. Desta forma, 

podemos desde logo verificar que todas as linhas cujo primeiro caracter é o ‘#’ não 

têm interesse para a recolha de dados; 

 cada linha tem um registo que nos interessa; 

 cada linha é constituída por vários “campos”, separados por vírgulas; 

 a informação disponível dentro de cada campo está entre aspas (“ ”). 

 os dados de interesse na página são:  

- Firstseen: data de descoberta do malware; está no formato “yyyy-mm-dd 

hh:mm:ss”; 

- Threat: tipo de vulnerabilidade; 

- Malware: nome do malware em questão; 

- Host: nome do host onde o malware foi descoberto; 

- URL: URL de origem do malware; 

- Status: status do host no momento (isto é, se o host está offline ou online); 

- Registar: agente de registo (entidades especializadas no registo e gestão de 

nomes de domínios); 
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- Endereço(s) IP: lista de endereços IP onde foi verificada a existência de 

malware; 

- ASN(s):  autonomous system number (identificador único de cada rede na 

internet que pertence, por norma, ao ISP); 

- Country: Código do país de origem do malware encontrado. 

Na posse de todos estes dados, já podemos determinar que a função parse terá como 

objetivos: 

 fazer o pedido à pagina para receber a informação de todo o ficheiro CSV; 

 ler a resposta da página; 

 dividir a resposta em linhas (pois cada linha é um registo de interesse); 

 para cada linha, chamar a função process. 

Por outro lado, podemos, também, verificar que a função process, que processa cada 

linha que a função parse retorna, terá como objetivos: 

 retirar as vírgulas da linha; 

 separar a linha nas aspas e atribuir os dados de interesse a variáveis 

temporárias; 

 tratar os dados e guardá-los segundo a Data Harmonization: 

- o primeiro campo irá ser o “time.source”; 

- o segundo campo irá ser o “event_description.text”; 

- o terceiro campo irá ser o “malware.name”; 

- se o quarto campo não for um IP, deve ser guardado como 

“source.domain_name”; 
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Figura 8 - Teste inicial para o Ransomware Tracker 

-o quinto campo irá ser o “source.url”; 

-o sexto campo irá ser o “source.status”; 

-o sétimo campo irá ser o “source.registry”; 

-o oitavo campo irá ser o “source.ip”; 

-o nono campo irá ser o “source.as_name”; 

-o décimo campo irá ser o “source.geo_cc”. 

Conhecendo todos estes dados, já temos condições suficientes para fazer um teste 

inicial. 

Ao construirmos o teste com os passos acima descritos no estudo da fonte, podemos 

construi-lo com a estrutura que é demonstrada na figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, não há necessidade do nosso teste estar dividido entre as funções parse e 

process, pois a função parse diz respeito apenas ao pedido, à condição inicial 

(r.status_code == 200) e ao ciclo que percorre cada linha do ficheiro CSV. A função 

process, neste caso, será apenas o que está dentro do “else” da condição, pois somente 

esta parte do código se refere ao processamento dos dados recebidos pela página. 
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Após verificar que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os dados 

certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir os 

mesmos por eventos. 

Após o teste ser adaptado à plataforma, procedemos à criação de um caso de teste. 

Para podermos criar o caso de teste, precisamos de recolher alguns dados do ficheiro 

de teste antes de continuar, sendo essas as entradas e saídas de dados das funções parse 

e process que podem ser acedidas através de prints dentro deste teste inicial. 

Neste caso, para a função parse, como entrada temos todo o ficheiro CSV, ou seja, a 

resposta da página quando se faz o primeiro pedido (para receber este ficheiro) e, como 

saída, temos cada linha.  

Por outro lado, para a função process, como entrada temos, por exemplo, a linha de 

dados que é o resultado da função parse e, como saída, teremos os dados já tratados. 

Ao dispor destes dados, podemos fazer o nosso caso de teste em que damos, às 

funções, os valores de entrada escolhidos e verificamos se os resultados são os 

esperados. 
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Para tal, o caso de teste terá o aspeto das figuras 9 e 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ver a figura acima, podemos verificar que, na função test_parse, é chamada a 

função parse para uma resposta falsa da página, através do patch da função que irá 

receber a resposta da página para que, quando o bot correr, não faça um pedido à pagina 

e, em vez disso, crie um objeto falso que está presente no objeto mock_url. Neste caso, 

o objeto falso tem que ser construído com dois atributos essenciais: o status code e o 

valor de retorno da função de que se faz patch.  

Ao chamar a função parse com este mock_url, a função irá retornar uma linha e essa 

linha será comparada com o resultado esperado (presente na variável 

LINE_TO_PROCESS): se forem iguais, o teste da função parse irá ser concluído com 

sucesso. 

Figura 9 – Caso de teste para o Ransomware Tracker 
Figura 9 - Caso de teste para o Ransomware Tracker 
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Para a função process, é usada a variável LINE_TO_PROCESS como entrada e os 

dados de saída são comparados com os dados introduzidos pelo autor numa das funções 

disponíveis no módulo de unittest, a função assertEqual(). Se os resultados introduzidos 

pelo autor forem iguais aos resultados da função process, o teste da função process irá 

ser concluído com sucesso. 

Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local 

(localizada na workstation do autor) das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma e é feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 

 

Figura 10 – Caso de teste para o Ransomware Tracker Figura 10 - Caso de teste para o Ransomware Tracker 
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Turriz Greylist 
A Greylist do Turriz é uma lista de endereços IP que foram bloqueados pela firewall 

dos routers da Turriz que está disponível ao público na Internet. 

Após uma primeira análise desta fonte de informação, podemos verificar que: 

 a primeira linha é o cabeçalho e não tem interesse.  

 cada linha tem um registo que nos interessa; 

 usando o csv.DictReader, é possível aceder a cada um desses campos 

individualmente, pois este guarda os dados num dicionário do tipo {nome da 

coluna : valor da coluna na linha que é lida}; 

 os dados de interesse na página são:  

- Address – endereço IP de origem do ataque; 

-Country – código do país de origem do ataque; 

-Tags – tipos de classificação do ataque; 

- ASN –  autonomous system number (identificador único de cada rede na internet 

que pertence, por norma, ao ISP);  

Na posse de todos estes dados, já podemos determinar que a função parse terá como 

objetivos: 

 fazer o pedido à pagina para receber a informação de todo o ficheiro CSV; 

 ler a resposta da página; 

 dividir a resposta em linhas, pois cada linha é um registo de interesse; 

 para cada linha, chamar a função process. 
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Por outro lado, podemos, também, verificar que a função process, que processa cada 

linha que a função parse retorna, terá como objetivo único tratar os dados e guardá-los 

segundo a Data Harmonization. Como tal, podemos afirmar que: 

- o primeiro campo irá ser o “source.ip”; 

- o segundo campo irá ser o “source.asn”; 

- o terceiro campo irá variar, dependendo da informação que o mesmo contém: 

 se o valor do campo terminar em “scan” (por exemplo “http_scan”, o 

campo terá duas informações de interesse: o classification.type, que será 

“scanner”, e a protocol.application que, neste caso, seria “http”. No entanto, 

se o campo tiver o valor “proxy_scan”, este será um caso particular em que o 

classification.type será “scanner” e não haverá protocol.application, pois 

“proxy” não é um protocolo. Neste haverá o dado event_description.text, que 

terá o valor “proxy”. 

 se o valor do campo não terminar em “scan”, poderemos usar um 

dicionário para facilitar o processamento, associando o tipo de dados aos 

valores possíveis do campo a ser processado, conforme se apresenta na figura 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 Figura 11 - Dicionário de auxílio ao processamento 
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 - O quarto campo irá ser o “source.geo_cc”; 

Na posse de todos estes dados, já temos condições suficientes para fazer um teste 

inicial. 

Ao construirmos o teste com os passos acima descritos no estudo da fonte, podemos 

construi-lo com a estrutura da figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, também não há a necessidade de dividir o teste nas funções parse e 

process, pois a função parse diz respeito apenas ao pedido, à condição inicial 

(r.status_code == 200) e ao ciclo que percorre cada linha do ficheiro CSV. 

O restante código do teste diz respeito à função process, pois é apenas aqui que cada 

linha (o resultado da função parse) será processada em separado. 

Após verificarmos que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os 

dados certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir 

os mesmos por eventos. 

Figura 12 - Teste inicial para o Turriz Greylist 
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Após o teste ser adaptado à plataforma, procedemos à criação de um caso de teste. 

Para poder criar o caso de teste, precisamos de recolher alguns dados do ficheiro de 

teste antes de continuar, sendo essas as entradas e saídas de dados das funções parse e 

process que podem ser acedidas através de prints dentro deste teste inicial. 

Neste caso, para a função parse, como entrada temos todo o ficheiro CSV, ou seja, a 

resposta da página quando se faz o primeiro pedido para receber este ficheiro e, como 

saída, temos cada linha. Por outro lado, para a função process, como entrada temos, por 

exemplo, a linha de dados que é o resultado da função parse e, como saída, teremos os 

dados já tratados. 

Ao dispor destes dados, podemos fazer o nosso caso de teste em que damos, às 

funções, os valores de entrada escolhidos e verificamos se os resultados são os 

esperados. 
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O caso de teste terá o aspeto das figuras 13 e 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ver a figura acima, podemos verificar que na função test_parse é chamada a 

função parse para uma resposta falsa da página, através do patch da função que irá 

receber a resposta da página para que, quando o bot correr, não faça um pedido à pagina 

e, em vez disso, crie um objeto falso que está presente no objeto mock_url. Neste caso, 

o objeto falso tem que ser construído com dois atributos essenciais: o status code e o 

valor de retorno da função de que se faz patch.  

Figura 13 - Caso de teste para o Turriz Greylist 
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Ao chamar a função parse com este mock_url, esta irá retornar uma linha e essa linha 

será comparada com o resultado esperado (presente na variável row): se forem iguais, o 

teste da função parse irá ser concluído com sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a função process, é usada a variável row como entrada e os dados de saída são 

comparados com os dados introduzidos pelo autor numa das funções disponíveis no 

módulo de unittest: a função assertEqual(). Se os resultados introduzidos pelo autor 

forem iguais aos resultados da função process, o teste da função process irá ser 

concluído com sucesso. 

Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local, 

localizada na workstation do autor, das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma e é feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 

 

Figura 14 - Caso de teste para o Turriz Greylist 
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Bots de recolha de dados de documentos HTML 
Para se iniciar o desenvolvimento de qualquer bot, é primeiro necessário estudar a 

fonte de dados. Para este primeiro exemplo, a fonte será um documento do tipo HTML. 

A recolha de dados de documentos HTML é um tipo de recolha de dados mais 

complexa do que a recolha de dados de ficheiros CSV. Apesar do processo de 

desenvolvimento ser semelhante para os dois tipos de ficheiros, para estes documentos é 

necessário estudar muito melhor a fonte e usar ferramentas como o Mechanize (que é 

usado para emular pedidos do browser, permitindo, assim, “navegar” pela página 

HTML), ou como o Beautiful Soup, que é usado para pesquisar dentro do documento 

por tags de HTML, facilitando, assim, a recolha de dados. 

Cada website escrito em HTML tem uma estrutura diferente, o que impede a criação 

de um bot que recolha informação de todos os documentos HTML.  

Para esta recolha de dados é, também, necessário filtrar os dados que interessam e os 

que não interessam, pois é desnecessário recolher os de uma determinada entrada do 

website mais do que uma vez. Como tal, para cada uma destas fontes irá haver um 

ficheiro adjacente de configuração, que irá servir apenas para guardar a data da última 

atualização, evitando-se, dessa forma, a duplicação de dados. 
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Botnet Tracker 
O Botnet Tracker é um blog que, tal como o nome indica, divulga endereços IP 

suspeitos de pertencerem a Botnets. Uma Botnet é uma rede de bots que têm um 

objetivo comum e comunicam entre si para o atingir. 

Após uma primeira análise a esta fonte, podemos verificar que: 

 os dados que nos interessam são apenas as listas de bots suspeitos de 

pertencerem a Botnets e as listas de bots que seguramente pertencem a Botnets. 

Tendo em consideração estes aspetos, podemos descartar quaisquer outras 

categorias ou labels (como são designadas na fonte) que não tenham interesse; 

 sabendo quais as labels que nos interessam, é necessário emular os pedidos 

de um browser com o módulo Mechanize, para podermos interagir mais 

facilmente com a página, fazer-lhe pedidos e ler as suas repostas; 

 cada label é constituída por uma lista de posts, de onde se podem retirar, de 

imediato, as datas dos mesmos. Após serem comparadas as datas lidas do ficheiro 

de configuração com as datas dos posts, podemos saber o URL dos posts dos 

quais nos interessa recolher a informação e guardá-los numa lista; 

 após termos esta lista, temos que fazer pedidos à página para receber a 

informação de cada um desses posts e ler a resposta da mesma; 

 é neste ponto que temos que dividir o bot em duas partes, pois já temos a 

informação para ser processada, mas, após uma análise mais aprofundada à fonte, 

podemos verificar que as páginas têm que ser processadas de forma diferente para 

cada uma das labels: 

  - na primeira label (bot list), a informação que nos interessa está dentro das 

tabelas e cada linha da tabela tem um registo. Logo, podemos ainda, dentro da 
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função parse, filtrar apenas o código das tabelas para ser enviado para a função 

process. O processamento da tabela irá devolver o código do país de origem, o 

endereço IP do bot, o país de origem, o URL do post e a data do mesmo para 

cada linha da tabela; 

 - por outro lado, na segunda label (suspected bots ip), cada post é 

constituído por uma lista de ficheiros de extensão .zip. Logo, podemos ainda, 

dentro da função parse, procurar o URL de cada um dos ficheiros .zip e fazer 

um pedido à mesma. Após ler a resposta da página (que sabemos que é um 

ficheiro do tipo CSV), temos que ler o ficheiro e separá-lo por linhas, tal como 

na recolha de dados de ficheiros CSV. Cada linha será, depois, enviada para a 

função process e processada em separado. O processamento de cada linha dos 

ficheiros CSV irá devolver o endereço IP do bot, a data de observação e o URL 

do post. 

Ao sabermos estes dados, já temos condições suficientes para fazer uma planificação 

da função parse e process do bot. 

A função parse pode ser então estruturada como demonstrado na figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Esquema de funcionamento da função parse 
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A função process pode ser estruturada como demonstrado na figura 16: 

 

 

 

 

 

Ao construirmos o teste com os passos acima descritos no estudo da fonte, podemos 

construir o teste com a estrutura demonstrada nas figuras 17, 18, 19 e 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esquema de funcionamento da função process 

Figura 17 - Teste inicial para o Botnet Tracker 
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Nas figuras 17 e 18 estão presentes as funções criadas pelo autor para facilitar a 

estruturação do código dentro das duas funções principais, a função parse e a 

process. 

Entre estas funções destacam-se: 

 A função mechanize_open_URL, que emula um browser e faz um pedido 

à página, retornando a resposta da mesma para ser lida; 

Figura 18 - Teste inicial para o Botnet Tracker 
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 as funções getDict e getDict2, que são funções que processam, de forma 

diferente, a informação, tendo em conta a label da mesma e a devolvem num 

dicionário em python; 

 a função getLastUpdate, que lê a data da última vez em que o bot foi 

executado, guarda essa hora para ser comparada com a hora dos posts e escreve 

a hora atual por cima; 

 as restantes funções servem apenas para retornar a data do post, a data de 

observação que faz parte dos dados já tratados no fim, a lista de links que 

devem ser abertos, apenas um link ou o nome do ficheiro .zip. 

A função parse pode ser então construída como demonstrado na figura 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima, podemos ver o código da função parse, estruturado segundo as 

conclusões retiradas durante o estudo da fonte. Podemos, assim, verificar que a função 

Figura 19 - Teste inicial para o Botnet Tracker 
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parse navega entre as duas labels, escolhe os posts que foram adicionados desde a 

última vez em que o bot foi executado e abre os que cumprirem esta condição. 

Tendo em conta que cada uma destas labels terá uma função parse e uma função 

process próprias devido à diferente estrutura dos seus posts e à diferente informação que 

queremos recolher, o tipo de parse e process será escolhido através de condições 

presentes dentro das respetivas funções.  

A função parse irá, assim, percorrer todos os posts e, dependendo da label, irá enviar 

o código da tabela, no caso da label “bot list”, para a função process, ou irá ler os 

ficheiros .zip, dividi-los por linhas e enviar cada uma dessas linhas, no caso da label 

“suspected bot list”, para a função process. 

Podemos, também, verificar que a função process tem como parâmetros o código em 

que está presente a tabela (no caso da label “bot list”) ou apenas uma linha presente 

dentro de um dos ficheiros CSV (no caso da label “suspected bot list”) através da figura 

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Teste inicial para o Botnet Tracker 
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Na figura acima, podemos ver o código da função process, estruturado segundo as 

conclusões retiradas durante o estudo da fonte. 

Como se pode verificar também, a função process está dividida com uma condição, 

sendo que a primeira parte da condição (a parte do “if ” ) processa o código de todas as 

tabelas presentes num post e a segunda parte (a parte do “else”) apenas chama a função 

getDict2, que processa uma linha de um ficheiro CSV.  

Após verificarmos que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os 

dados certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir 

os mesmos por eventos. 

Após o teste ser adaptado à plataforma, procedemos à criação de um caso de teste. 

Para poder criar o caso de teste, precisamos de recolher alguns dados do ficheiro de 

teste antes de continuar, sendo essas as entradas e saídas de dados das funções parse e 

process que podem ser acedidas através de prints dentro deste teste inicial. 

Neste caso, para a função parse, como entrada temos a página de onde queremos 

retirar a informação e, como saída, temos ou o código da tabela, ou uma linha de um 

ficheiro CSV.  

Por outro lado, para a função process, como entrada temos os dois diferentes 

resultados da função parse e, como saída, teremos os dados já tratados. 

Ao dispor destes dados, podemos fazer o nosso caso de teste em que damos, às 

funções, os valores de entrada escolhidos e verificamos se os resultados são os 

esperados. 
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Para tal, o caso de teste terá o aspeto das figuras 21, 22 e 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima podemos verificar que se dão valores predefinidos às variáveis 

LINE_TO_PROCESS e LINE_TO_PROCESS2. Para este caso, são necessárias duas 

variáveis como resultado da função parse, pois têm que ser testadas ambas as labels 

que, tal como foi referido anteriormente, têm um método de parse e de process 

diferentes. 

É, também, necessário passar o URL de cada resultado da função parse, pois também 

é um dado importante para a função process. 

 

 

Figura 21 - Caso de teste para o Botnet Tracker 
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Ao ver a figura acima, podemos verificar que, na função test_parse, é chamada a 

função parse para uma resposta falsa da página, através do patch da função que irá 

receber a resposta da página para que, quando o bot correr, não faça um pedido à pagina 

e, em vez disso, crie um objeto falso que está presente no objeto mock_url. Neste caso, 

o objeto falso tem que ser construído com dois atributos essenciais: o status code e o 

side_effect (lista de valores de retorno da função da qual se faz patch em que, a cada vez 

que esta função é chamada, retorna o valor seguinte dessa mesma lista). 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Caso de teste para o Botnet Tracker 

Figura 23 - Caso de teste para o Botnet Tracker 
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Para a função process, são usadas, como entrada, as variáveis LINE_TO_PROCESS e 

purl para o teste do primeiro método de processamento, e as variáveis 

LINE_TO_PROCESS2 e purl2 para o teste do segundo método de processamento, 

sendo que os dados de saída são comparados com os dados introduzidos pelo autor 

numa das funções disponíveis no módulo de unittest: a função assertEqual(). Se os 

resultados introduzidos pelo autor forem iguais aos resultados da função process, o teste 

da função process irá ser concluído com sucesso. 

Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local, 

localizada na workstation do autor, das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma, sendo feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 

 

Packetstorm Security 
O Packetstorm Security é uma fonte que funciona como uma espécie de Base de 

Dados de vulnerabilidades. 

Após uma primeira análise a esta fonte, podemos verificar que: 

 há uma lista de “tags” das quais podemos, de imediato, escolher quais 

aquelas de que interessa recolher a informação; 

 sabendo as tags que nos interessam, é necessário emular os pedidos de um 

browser com o módulo Mechanize, para podermos interagir mais facilmente com a 

página, fazer-lhe pedidos, ler as suas repostas e enviá-las para a função process; 

 cada tag é constituída por uma lista de posts, de onde se podem retirar, de 

imediato, as datas dos mesmos. Após serem comparadas as datas lidas do ficheiro 
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de configuração com as datas dos posts, podemos saber o URL dos posts dos quais 

nos interessa recolher a informação e guardá-los numa lista; 

 após termos esta lista, precisamos de fazer pedidos à página para receber a 

informação de cada um desses posts e ler a resposta da mesma; 

 dentro desta resposta está a informação que desejamos recolher, presente 

numa tabela que pode apresentar vários tipos de informação. Como tal, é necessário 

verificar qual é o campo e, apenas após essa verificação, adicionar a informação ao 

respetivo tipo de dados presente na Data Harmonization. 

 os diferentes tipos de informação sobre a vulnerabilidade a serem recolhidos 

são: 

o tipo; 

o descrição; 

o alvo; 

o CVE; 

o sistemas operativos alvo; 

o URL onde foi detetada a vulnerabilidade; 

o hora de deteção. 
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Ao sabermos estes dados, já temos condições suficientes para fazer um teste inicial. 

Ao construirmos o teste com os passos acima descritos no estudo da fonte, podemos 

construir o teste com a estrutura demonstrada nas figuras 24 ,25 e 26. 

Nas figuras 24, 25 e 26 estão presentes as funções criadas pelo autor para facilitar a 

estruturação do código dentro das duas funções principais, a parse e a process. 

Entre estas funções, destacam-se: 

 a função mechanize_open_URL, que emula um browser e faz um pedido à 

página, retornando a resposta da mesma para ser lida; 

 a função submitResult, que processa a informação e a devolve num 

dicionário em python; 

 a função getLastUpdate, que lê a data da última vez em que o bot foi 

executado, guarda essa hora para ser comparada com a hora dos posts e escreve a 

hora atual por cima; 

 as restantes funções servem apenas para retornar a data do post, a data de 

observação que faz parte dos dados já tratados no fim, ou a lista de links que devem ser 

abertos, entre outras funções simples. 
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Figura 24 - Funções criadas pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Funções criadas pelo autor 
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Na figura 27, podemos ver o código da função parse, estruturado segundo as 

conclusões retiradas durante o estudo da fonte. Podemos, assim, verificar que a função 

parse navega entre as várias tags e envia a resposta da página, onde estão disponíveis 

todos os posts dessa tag, para a função process. 

Figura 26 - Função SubmitResult 
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Na figura 28, podemos ver o código da função process, estruturado segundo as 

conclusões retiradas durante o estudo da fonte. 

Figura 27 - Função Parse do Packetstorm Security 
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Como se pode verificar, a função process verifica se a data do post é mais recente do 

que a data da última execução do bot (para evitar recolher a mesma informação a cada 

execução do mesmo) e, se a data é validada, faz um pedido à página e lê a resposta. 

Ao ter a resposta da página, é necessário obter a informação que está presente na 

tabela e dividi-la em linhas, processando cada linha consoante o texto da primeira das 

duas colunas que a tabela apresenta (que diz o que é a informação) e adicionando o 

texto da segunda das duas colunas da tabela (que contém a informação em si). 

Figura 28 - Função process do Packetstorm Security 
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Depois de verificarmos que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os 

dados certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir 

os mesmos por eventos. 

Após o teste ser adaptado à plataforma, procede-se à criação de um caso de teste. 

Para poder criar o caso de teste, precisamos de recolher alguns dados do ficheiro de 

teste antes de continuar, sendo essas as entradas e saídas de dados das funções parse e 

process que podem ser acedidas através de prints dentro deste teste inicial. 

Neste caso, para a função parse, como entrada temos a página inicial e como saída 

temos a lista de posts da primeira tag de interesse. Por outro lado, para a função 

process, como entrada temos a mesma lista de posts e a saída são os dados do primeiro 

post já tratados. 

Ao dispor destes dados, podemos fazer o nosso caso de teste em que damos, às 

funções, os valores de entrada escolhidos e verificamos se os resultados são os 

esperados, como demonstrado nas figuras 29 e 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima podemos verificar que se dão valores predefinidos às variáveis 

LINE_TO_PROCESS e a função test_parse, na qual podemos verificar que se cria uma 

Figura 29 - Caso de teste para o PacketStorm Security 
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resposta falsa da página com apenas um post, que é, depois, enviado para a função 

test_process. 

 

 

 

 

 

 

 

Para a função process, é usada, como entrada, a variável LINE_TO_PROCESS para o 

teste do método de processamento, e os dados de saída são comparados com os dados 

introduzidos pelo autor numa das funções disponíveis no módulo de unittest: a função 

assertEqual(). Se os resultados introduzidos pelo autor forem iguais aos resultados da 

função process, o teste da função process irá ser concluído com sucesso. 

Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local 

(localizada na workstation do autor) das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma, sendo feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 

Figura 30 - Caso de teste para o PacketStorm Security 
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0Day 
O 0Day é uma fonte que funciona como uma Base de Dados de vulnerabilidades. 

Após uma primeira análise a esta fonte, podemos verificar que: 

 há uma lista de “posts” dos quais a informação deve ser recolhida; 

 ao recolher a informação, há dois aspetos a ter em consideração, que são se o 

conteúdo do post é pago e verificado por um administrador do site. Como tal, 

devemos configurar o programa para se queremos apenas os posts grátis ou apenas 

os posts verificados por um administrador; 

 é necessário emular os pedidos de um browser com o módulo Mechanize, 

para podermos interagir mais facilmente com a página, fazer-lhe pedidos, ler as 

suas repostas e enviá-las para a função process; 

 dentro desta resposta está a informação que desejamos recolher, presente 

numa tabela que pode apresentar vários tipos de informação. Como tal, é necessário 

verificar qual é o campo que está na tabela e, apenas após essa verificação, 

adicionar a informação ao respetivo tipo de dados presente na Data Harmonization. 

 os diferentes tipos de informação sobre a vulnerabilidade a serem recolhidos 

são: 

o tipo; 

o descrição; 

o alvo; 

o CVEs; 

o risco da vulnerabilidade; 

o URL onde foi detetada a vulnerabilidade; 
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o data de deteção; 

o pago (s/n); 

o verificado (s/n). 

Para recolher o máximo de informação possível, é necessário, também, conseguir 

retirar informações do título do post, nomeadamente sobre a aplicação alvo ou sobre a 

sua vulnerabilidade. 

Ao sabermos estes dados, já temos condições suficientes para fazer um teste inicial. 

Ao construirmos o teste com os passos acima descritos no estudo da fonte, podemos 

fazê-lo com a estrutura das figuras 31, 32, 33 e 34: 

 

 

Figura 31 - Funções criadas pelo autor 
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Figura 32 - Funções criadas pelo autor 

Figura 33 - Funções criadas pelo autor 
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Nas quatro figuras acima (31, 32, 33 e 34) estão presentes as funções criadas pelo 

autor para facilitar a estruturação do código dentro das duas funções principais: a função 

parse e a função process. 

Entre estas funções destacam-se: 

 a função clickSubmit, que procura um “form” no documento HTML e, se 

este existir, não só sabemos que a informação ainda não está na resposta da página, 

como que é necessário interagir com o mesmo, fazendo um novo pedido à página 

para receber, de novo, a resposta em que se encontra a tabela; 

 a função getLastUpdate, que lê a data da última vez em que o bot foi 

executado, guarda essa hora para ser comparada com a hora dos posts e escreve a 

hora atual por cima; 

 as funções getWebApps e getShellcode são funções criadas pelo autor para 

fazer o processamento da informação. Estas procuram padrões no texto e, 

consoante as correspondências que encontram, processam a informação de 

diferentes formas; 

Figura 34 - Funções criadas pelo autor 
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 as restantes funções foram desenvolvidas pelo autor para facilitar a leitura 

das funções parse e process. 

Na figura 35, podemos ver o código da função parse, estruturado segundo as 

conclusões retiradas durante o estudo da fonte. Podemos, assim, verificar que a 

função parse navega entre os vários posts e envia a tabela, onde estão disponíveis 

todos os dados do post, para a função process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Funções parse para o 0Day 
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Nas figuras 36 e 37 podemos ver o código da função process, estruturado segundo as 

conclusões retiradas durante o estudo da fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Função process para o 0Day 

Figura 37 - Função process para o 0Day 
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Como se pode verificar, a função process verifica se a data do post é mais recente do 

que a data da última execução do bot (para evitar recolher a mesma informação a cada 

execução do mesmo) e, caso a data seja validada, faz um pedido à página e lê a resposta. 

Ao obter toda a página lendo a resposta, é necessário retirar a informação que está 

presente na tabela e dividi-la em linhas, processando cada linha consoante o texto da 

primeira das duas colunas que a tabela apresenta (que diz o que é a informação) e 

adicionando o texto da segunda das duas colunas da tabela (que contém a informação 

em si). 

Depois de verificarmos que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os 

dados certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir 

os mesmos por eventos. 

Após o teste ser adaptado à plataforma, procedemos à criação de um caso de teste. 

Para poder criar o caso de teste, precisamos de recolher alguns dados do ficheiro de 

teste antes de continuar, sendo essas as entradas e saídas de dados das funções parse e 

process que podem ser acedidas através de prints dentro deste teste inicial. 

Neste caso, para a função parse, como entrada temos a página inicial e como saída 

temos a lista de posts da primeira tag de interesse. Por outro lado, para a função 

process, como entrada temos a mesma lista de posts e a saída são os dados do primeiro 

post, já tratados. 

Ao dispor destes dados, podemos fazer o nosso caso de teste, em que damos, às 

funções, os valores de entrada escolhidos e verificamos se os resultados são os 

esperados. 
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Na figura 38 podemos verificar que se dão valores predefinidos às variáveis 

LINE_TO_PROCESS e a função test_parse, na qual podemos verificar que se cria uma 

resposta falsa da página com apenas um post, que é, depois, enviado para a função 

test_process 

 

 

 

 

 

 

A função test_process pode ser construída como nas figuras 39 e 40: 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Caso de teste para o 0Day 

Figura 39 - Caso de teste para o 0Day 



Página 74 de 99 
 

 

Figura 40 - Caso de teste para o 0Day 

 

Para a função process, são usadas, como entradas, as variáveis LINE_TO_PROCESS 

para o teste do método de processamento, e os dados de saída são comparados com os 

dados introduzidos, pelo autor, numa das funções disponíveis no módulo de unittest, a 

função assertEqual(). Se os resultados introduzidos pelo autor forem iguais aos 

resultados da função process, o teste da função process irá ser concluído com sucesso. 

Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local 

(localizada na workstation do autor) das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma, sendo feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 
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Bots de recolha de dados de um serviço de Email 
Para dar início ao desenvolvimento de qualquer bot, é primeiro necessário estudar a 

fonte de dados. Para este primeiro exemplo, a fonte será uma conta de email que está 

subscrita a um serviço que: 

 dentro de outra fonte, que é um documento do tipo HTML, procura a 

existência de palavras-chave dentro dos documentos do tipo HTML;  

 se encontrar uma palavra-chave, envia um email para uma conta própria. 

Assim sendo, para facilitar o acesso à informação presente dentro do servidor de 

email em que está a conta subscrita ao serviço, foi utilizado o módulo em python 

“imaplib”. 

 

Pastebin 
O Pastebin é uma fonte que permite a vários utilizador colocar texto em “Pastes” 

anonimamente e disponibilizá-los para os outros utilizadores. Como tal, é uma fonte 

ótima para captar  leaks, vulneravilidades, vetores de ataque, entre muitas outras coisas. 

Após uma primeira análise a esta fonte, verificamos que o bot terá como objetivos: 

 autenticar-se no email na conta subscrita ao serviço; 

 procurar todos os emails recebidos relacionados com esse serviço e abrir os 

mesmos; 

 procurar o URL e a palavra-chave que acionou o serviço da fonte HTML dentro 

do conteúdo do email; 

 fazer um pedido à página do URL e ler a resposta; 
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 verificar se o conteúdo da página não é um falso positivo, isto é, implementar 

alguns mecanismos para verificar o interesse da informação; 

 se não for um falso positivo, ele deve recolher a informação presente no email, 

sendo essa o URL da fonte HTML e a palavra-chave que acionou o serviço subscrito, 

processando a mesma. 

 se for um falso positivo, a informação deve ser descartada; 

 para facilitar futuras implementações do processamento da informação a outros 

serviços de email, este bot poderá ser dividido em dois sendo que: 

o o primeiro bot é do tipo producer e deve recolher a informação do email 

e verificar o seu interesse. Se o seu interesse for validado, então deve enviar a 

informação para o segundo bot; 

o O segundo bot é do tipo node e deve recolher a informação enviada pelo 

primeiro bot da pipeline e processar essa mesma informação, voltando a enviar a 

mesma para a pipeline já tratada. 
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Pastebin producer: 
Após um estudo inicial à fonte, podemos verificar que: 

 

 

 

 

 

 

 

Após esta planificação do bot, já temos condições suficientes para fazer um teste 

inicial. Ao construirmos o teste com os passos anteriormente descritos no estudo da 

fonte, podemos construir o teste com a seguinte estrutura. 

Na figura 42 está presente a função desenvolvida pelo autor para verificar o interesse 

da informação que é constituída por regular expressions que procuram padrões da 

resposta da página, como por exemplo: 

 se existirem entre 50 a 60 caracteres sem espaços antes ou depois da palavra-

chave, a informação será descartada (ex: 

asdlkjasduyisjdueyrotkgjfhdfkghjfkdkfjghasudifoeiusjdEXEMPLO, em que 

EXEMPLO é a palavra-chave); 

 se a palavra-chave estiver entre espaços, a informação é de interesse (ex: “isto é 

um EXEMPLO da resposta da página” em que EXEMPLO é a palavra-chave); 

 

Figura 41 - Esquema de funcionamento de Pastebin producer 
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 se a palavra-chave não estiver entre espaços, devemos verificar se a mesma se 

encontra dentro de um URL, procurando todos os URLs na resposta da página e 

verificando se a palavra-chave está dentro de cada um deles. Se não estiver em 

nenhum, a informação é descartada; se estiver, a informação é recolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 43 estão presentes as funções sendEvent (que cria um dicionário de teste 

para guardar os dados e adiciona os dados ao mesmo, mostrando-o ao utilizador) e 

parse (planificada segundo a informação constante da própria figura). 

Figura 42 - Função getParse para o 0Day 
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Para a função process foi adicionada uma configuração extra, que pretende que o 

utilizador escolha se deseja, ou não, procurar falsos positivos através da variável 

booleana hasKeyword. No fundo, a função process irá apenas verificar o interesse da 

informação através da função getParse (presente na figura 42), embora o faça apenas se 

o utilizador indicar, nas configurações, que deseja usar palavras-chave, e enviar a 

informação, em bruto, para a pipeline, para ser processada pelo bot do tipo node, como 

se pode verificar na figura 44.  

 

Figura 43 - Funções sendEvent e parse para o Pastebin producer 

Figura 44 - Função process para o Pastebin producer 
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Após verificarmos que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os dados 

certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir os 

mesmos por eventos. 

Após o teste ser adaptado à plataforma, procedemos à criação de um caso de teste. 

Para poder criar o caso de teste, precisamos de recolher alguns dados do ficheiro de 

teste antes de continuar, sendo essas as entradas e saídas de dados das funções parse e 

process que podem ser acedidas através de prints dentro deste teste inicial. 

Neste caso, para a função parse as entradas serão os dados do email e as saídas serão 

a resposta da página, o URL da fonte e a palavra-chave e, para a função process, as 

entradas serão as mesmas que a saída (para testar que apanha falsos positivos) e serão a 

resposta de uma página, um URL e uma palavra-chave. Ao dispor destes dados, 

podemos fazer o nosso caso de teste em que damos, às funções, os valores de entrada 

escolhidos e verificamos se os resultados são os esperados. 

Na figura 45 podemos verificar que: 

 se dão valores predefinidos às variáveis LINE_TO_PROCESS, link1 e 

keyword1; 

 para a função parse não há entradas e, como saídas, temos a resposta da 

página (presente na variável LINE_TO_PROCESS), o URL da fonte (presente na 

variável link1) e a palavra-chave (presente na variável keyword1) 

 para a função process, são usadas, como entrada, as variáveis 

LINE_TO_PROCESS, link1 e keyword1 para o teste do método de processamento, 

e os dados de saída são comparados com os dados introduzidos pelo autor numa 

das funções disponíveis no módulo de unittest, a função assertEqual(). Se os 
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resultados introduzidos pelo autor forem iguais aos resultados da função process, 

o teste da função process irá ser concluído com sucesso. 

 os resultados esperados são: 

o feed.url: URL presente no email; 

o classification.description: palavra-chave; 

o event_description.text: resposta da página do URL presente no 

email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Caso de teste para o Pastebin producer 
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Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local 

(localizada na workstation do autor) das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma, sendo feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 

 

Pastebin node 
Os bots do tipo node são bots que recolhem informação da pipeline e a tratam, 

retornando-a, depois, à pipeline já tratada. Neste caso, o nosso bot irá buscar a 

informação recolhida pelo Pastebin Producer descrito anteriormente (não esquecendo 

que o Pastebin Producer apenas recolhe os dados e os envia para a pipeline, verificando 

o interesse da informação) e processa-os, por forma a ficarem prontos para a submissão. 

Sendo estes bots diferentes dos producers, a função base também é diferente. Para os 

bots do tipo node, apenas há uma função handle, em que entra como parâmetro um 

evento, se trata o evento e se envia o mesmo para a pipeline. 

Este bot terá como objetivos recolher: 

 leaks, podendo estas ser de um email e a sua password ou de um username e 

uma password de uma certa aplicação, etc.; 

 URLs que contenham a palavra-chave e os seus domínios; 

 endereços IP (IPv4 e IPv6); 

 vulnerabilidades de Javascript; 

 vulnerabilidades de SQL Injection.   
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Após um estudo inicial à fonte, podemos verificar que a função handle terá a 

estrutura demonstrada na figura 46: 

 

 

 

 

 

Tal como se pode ver na figura acima, estão presentes, no ficheiro de configuração, 

uma lista de palavras que funcionam como palavra-chave para saber que o evento 

recebido será tratado como uma leak de informação ou se queremos simplesmente 

retirar toda a informação útil da página (descrita na lista acima presente), como 

demonstrado na figura 47. 

 

 

 

 

 

 

Embora as duas funções tenham como objetivo tratar diferentes tipos de informação, 

estas são estruturadas de forma semelhante; porém, os padrões diferem.  

Figura 46 - Esquema de funcionamento do Pastebin node 

Figura 47 - Esquema de funcionamento das funções getLeak e getAllInfo 
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Após esta planificação do bot, já temos condições suficientes para fazer um teste 

inicial. Ao construirmos o teste com os passos anteriormente descritos no estudo da 

fonte, podemos construir o teste com a seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

As funções presentes na figura acima têm apenas como objetivo obter o domínio de 

um URL, verificar se um certo valor é um IP e limpar a lista de IPs (isto é, tirar os 

números que encaixam no padrão, mas que não são IPs da lista). 

A função descrita na figura 49 separa os campos de interesse e retorna os mesmos, 

dada a entrada tempToClean 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Funções criadas pelo autor para "limpar" informação 

Figura 49 - Função getFieldApps para o Pastebin node 
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As funções presentes na figura 50 têm como objetivo recolher um URL e, se 

presente, a SQL Injection associada ao mesmo e o username e password no formato 

“username:password”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A função getEmailPass acima descrita trata os dados do tipo 

“email:testemail\npassword:testpassword” (“\n” é o caractere reservado que indica uma 

mudança de linha). 

A função splitFields é uma função que separa cada linha da entrada tendo em conta o 

caractere que entra (“:”, “;” ou “-“) no parâmetro character e a ordem (order = 1 

significa “email:password” order=2 significa “password:email”. 

 

Figura 50 - Funções getEvent e getUserPass para o Pastebin node 
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Ambas as funções estão descritas na figura 51 que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Funções getEmailPass e splitFields para o Pastebin node 
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A função presente na figura 52 trata dados do tipo: 

“ Application username: username 

Application password: password 

Email account: email 

Email password: emailpassword “ 

Esta função tem como resultado dois eventos: o evento que contém os dados da 

aplicação e o que contém os dados do email. 

Figura 52 - Funções getUserPass2 e checkSend para o Pastebin node 
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A função getUserPass2 presente na figura acima tem como objetivo tratar dados do 

tipo: 

“ username: user 

Password:password” 

A função checkSend verifica se a palavra-chave está ou não presente em cada URL e 

email encontrados na página da fonte e, se não a encontra, o URL é descartado, 

“limpando”, assim, a lista de URLs e emails. 

Ambas as funções estão presentes na figura 53: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A função presente na figura 54 recolhe todos os URLs, vulnerabilidades Javascript, 

IPs e emails da página fonte e trata cada um dos mesmos, criando um evento do mesmo, 

caso este seja válido. 

Figura 53 - Funções getUserPass2 e checkSend para o Pastebin node 
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A função presente nas figuras 55 e 56 procura diferentes padrões e, consoante os 

resultados que encontre, irá decidir de que tipo de leak se trata, qual o tipo de 

processamento indicado e, com recurso às funções descritas nas figuras 48 a 54 acima 

descritas, processa a mesma. 

 

Figura 54 - Função getAllInfo para o Pastebin node 
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Figura 55 - Função getLeak para o Pastebin node 

Figura 56 – Continuação da função getLeak para o Pastebin node 
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Na figura 57 está presente a função handle que seguirá o esquema da figura 46 e que, 

baseado em palavras-chave do ficheiro de configuração, introduzidas pelo utilizador, 

decide se está a fazer a recolha de uma leak ou apenas de toda a informação útil da 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após verificarmos que este teste está a funcionar corretamente e nos devolve os 

dados certos, podemos adaptá-lo à plataforma, ou seja, retirar os dicionários e substituir 

os mesmos por eventos. 

Após o teste ser adaptado à plataforma, procedemos à criação de casos de teste. 

Estes casos de teste têm como entrada eventos que diferem na característica 

event_description.text e, consoante as várias entradas, as saídas da função têm que ser 

iguais às saídas esperadas introduzidas pelo utilizador. 
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Como tal, podemos criar vários casos de teste, como se pode ver nas seguintes 

figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Casos de teste A-G para o Pastebin node 

Figura 58 - Casos de teste H-L para o Pastebin node 
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Figura 59 - Casos de teste M-O para o Pastebin node 

Figura 60 - Resultados esperados para os casos de teste A-D para o Pastebin node 
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Figura 61 - Resultados esperados para os casos de teste E-H para o Pastebin node 

Figura 62 - Resultados esperados para os casos de teste IA-K para o Pastebin node 
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Nas figuras acima podemos verificar que: 

 se criam eventos falsos com os diferentes tipos de entrada possíveis; 

 cada um dos casos de teste descritos acima é tratado e o resultado final é 

comparado com os resultados inseridos pelo utilizador 

 os resultados esperados são: 

o feed.url: URL presente no email; 

o source.url: URL de onde foi descoberta a vulnerabilidade; 

o classification.type: tipo de vulnerabilidade; 

o event_description.text: resposta da página do URL presente no email; 

Figura 63 - Resultados esperados para os casos de teste L-O para o Pastebin node 
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o leak.user: nome de utilizador da conta da qual foram divulgados os 

dados 

o leak.password: password do utilizador da conta da qual foram 

divulgados os dados; 

o leak.text: aplicação/website a que corresponde o nome de utilizador e 

a password; 

o vulnerability.text: descrição da vulnerabilidade; 

o source.domain_name: domínio de onde foi descoberta a 

vulnerabilidade; 

o source.ip: endereço IP onde foi descoberta a vulnerabilidade. 

 

 

Após o caso de teste ser validado, o bot está pronto a ser testado numa cópia local 

(localizada na workstation do autor) das partes essenciais da plataforma, para garantir 

que o bot se integra e funciona corretamente dentro da mesma e é feito um pedido de 

Git Push, ou seja, de submissão do plugin na plataforma, que será posteriormente aceite 

pelo gestor do projeto. 
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Conclusão 
Em todas as áreas do saber – e a informática não é exceção – a teoria e a prática são 

campos que se complementam. Com efeito, a teoria fornece os elementos-chave, as 

ferramentas que nos permitem adquirir, usar e transformar o conhecimento, levando-nos 

à criação de novos conhecimentos. Quanto à prática, permite-nos refletir sobre a teoria, 

aplicá-la, procurar novas informações e obter respostas para as novas situações que, 

continuamente, nos vão surgindo. 

Um informático, qualquer que seja a sua área de eleição, será sempre um eterno 

aprendente: com efeito, num mundo em constante evolução, caraterizado pela mudança 

contínua, por um avanço tecnológico sistemático e brutal (no bom sentido, 

evidentemente), necessita de estar em constante atualização, em constante 

aprendizagem e em constante mudança: diríamos que precisa de fazer, em si próprio, 

um upgrade constante e sistemático, do qual dependem o seu êxito profissional e, 

cumulativamente, a sua realização pessoal. 

Esta foi, efetivamente, uma das conclusões mais importantes que pude retirar deste 

período de estágio: sem muito conhecimento, sem muita reflexão, sem muito estudo e 

sem muita vontade de aprender continuamente, não conseguiremos progredir e ter êxito 

nesta profissão. E são essa necessidade e, simultaneamente, essa vontade de aprender 

cada vez mais que farão de um engenheiro informático um bom engenheiro informático: 

porque a teoria vai evoluindo com a prática, e a prática vai evoluindo em função da 

teoria, num contínuo e permanente círculo vicioso, do qual nunca poderemos sair. 
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