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Abstract. The use of software to prevent intrusion into computer networks 
should be part of the security policy of the organizations which value the 
security and confidentiality of information. The organization that has no 
concern for its information, becomes an easy target for its data to be stolen 
and used by third parties. This study aims to demonstrate the use of a valuable 
tool in gathering information that serves to prevent attacks on computer 
networks, with a case study and by making use of a software for this purpose. 
We conclude that the use of this tool has reached the objective because the 
return obtained by the software exposed information that could leave the 
system vulnerable. 
Resumo. A utilização de softwares na prevenção de intrusão nas redes de 
computadores deve fazer parte da política de segurança das organizações que 
prezam pela segurança e sigilo das informações. A organização que não tem a 
preocupação com suas informações se torna um alvo fácil para que seus 
dados sejam roubados e utilizados por terceiros. Este estudo tem por 
finalidade demonstrar a utilização de uma ferramenta de grande utilidade na 
coleta de informações que servem para prevenção de ataques as redes de 
computadores, com um estudo de caso e, fazendo uso de um software para 
esse fim. Conclui-se que a utilização dessa ferramenta atingiu o objetivo 
proposto pois o retorno obtido pelo software expôs informações que poderiam 
deixar o sistema vulnerável. 

1. Introdução  

Com o uso crescente da rede mundial as organizações tem se preocupado com a 
integridade, confiabilidade e segurança dos dados. Manter um firewall ativado e bem 
configurado, o uso da criptografia, software antivírus e outros métodos de segurança 
tornam-se necessários, mas nem sempre eficientes e eficazes contra os ataques a que a 
rede está sujeita. As organizações estão sujeitas a riscos, os ataques são executados em 
data e hora não estipulados, os métodos utilizados, as técnicas e ferramentas utilizadas 
pelos atacantes são das mais diversas. Cuidados devem ser tomados para que as 
atividades e negócios das organizações não sejam interrompidos.  

 Port-Scanners são softwares utilizados tanto na prevenção de invasões como no 
ataque, dentre eles está o Nmap. Assim o presente estudo tem por objetivo auxiliar no 



entendimento e utilização do software port-scanner Nmap, mostrando que ele realmente 
retorna para o usuário informações importantes da rede escaneada. Sendo um software 
livre, sem custo de implantação, suportado por praticamente todos os sistemas 
operacionais e ao mesmo tempo robusto, confiável, de fácil aprendizagem, incentiva sua 
utilização por profissionais de Tecnologia da Informação (TI), bem como oferecer mais 
um material didático para auxiliar profissionais e acadêmicos da área de redes de 
computadores.  

2. A Ferramenta Network Mapper Nmap 

O Nmap é um software que oferece a quem o utiliza, uma gama muito grande de 
recursos e funcionalidades, como detecção do Sistema Operacional remoto, o serviço e 
a versão que está em uso no host, o exame de ociosidade por identificação (ID) de 
Internet Protocol (IP), o rápido exame de multiportas por ping entre tantas outras. 

Com versões suportadas pelas principais plataformas do Unix, Windows e 
MacOS, sendo utilizado tanto por interface console como também em interface gráfica, 
o software Nmap é um utilitário livre e de código aberto, usado para exploração de 
redes, segurança e auditoria, capaz de examinar grandes redes ou simplesmente um 
único host. 

A função principal do Nmap é realizar uma varredura em portas Transfer 
Control Protocol (TCP) e o retorno dessa varredura é classificado em um dos seguintes 
estados: open (aberta), closed (fechada), filtered (filtrada), unfiltered (não filtrada) e a 
combinação de open/filtered ou closed/filtered [Lyon 2009].  

Conforme Morimoto (2010) o Nmap não é especifico para uma aplicação e sim 
de uso geral. Vários outros softwares que são utilizados para gerencia e controle de 
redes de computadores fazem uso do Nmap, ele é um dos componentes-base usados, 
como exemplo, pelo software de análise de vulnerabilidades Nessus, pois pode ser 
usado diretamente, sempre que se desejar uma verificação de portas em um host que 
esteja em uma rede local ou na Internet.  

O uso mais simples do Nmap é escanear diretamente uma máquina da rede, onde 
uma quantidade enorme de portas TCP será examinada na máquina alvo, e cada porta 
será classificada de acordo com seu estado.  

Na linha de comando do Nmap, tudo que não for uma opção ou argumento de 
opção será tratado como uma especificação de hospedeiro alvo. O caso mais simples é a 
especificação de um endereço IP ou nome de hospedeiro alvo para exame [Lyon 2009].  

2.1. Port Scanner 

O Nmap caracteriza-se como uma ferramenta que conforme Geus e Nakamura (2007) é 
utilizada na obtenção de informações sobre os serviços oferecidos que estão acessíveis e 
definidos por meio do mapeamento das portas TCP e User Datagram Protocol (UDP). 
Obtidas as informações o atacante não irá empregar seu tempo em ataques a serviços 
que não estão disponíveis e sim visar somente técnicas para exploração dos serviços 
específicos disponíveis.  

Existem diferentes modos empregados para estabelecer comunicação de 
processo para processo, comumente a mais utilizada é a do tipo cliente-servidor. Um 
cliente acessando serviços que normalmente, está no host remoto, chamado servidor. Na 
identificação do cliente e do servidor é usado o número IP, e para identificar um 



processo, precisamos de outros identificadores, chamados de número de porta. No 
conjunto de protocolos TCP/IP, os números de portas são valores inteiros entre 0 a 
65.535 O TCP assim como o UDP, é um protocolo de processo para processo 
(programa para programa). Portanto, o TCP assim como o UDP, usa número de portas 
[Forouzan 2008].  

Conforme Lyon (2009), do mesmo modo que os endereços IP são usados para 
identificar máquinas nas redes, as portas podem identificar softwares ou serviços 
específicos em uso num único host. Quando feita uma varredura de portas o estado mais 
interessante de ser encontrado é o open (aberto), significando que uma aplicação está 
funcional e aceitando conexões. Grande parte dos port scanner classificam as portas 
somente nos estados aberto ou fechado, já o Nmap é mais criterioso, dividindo as portas 
em seis estados. Não se faz exame de portas em uma rede apenas por diversão, mas 
muitos benefícios no exame são obtidos, a mais importante e com relação à segurança 
da rede. A redução de serviços oferecidos na rede também reduzirá a oportunidade para 
ataques serem desferidos contra a rede. Em sua maioria os ataques visam aplicações que 
atendem em portas TCP ou UDP. Em muitos dos ataques, a aplicação explorada, a 
organização nem sabe que está ativa, mas foi deixada habilitada quando a máquina foi 
configurada na rede. O serviço não sendo habilitado ou a rede estando protegida por um 
firewall o ataque não teria sucesso. Para atacantes, porta aberta pode ser uma 
oportunidade para examinar alvos regularmente e, manter um inventário atualizado de 
portas possíveis para ataques.  

 Para Morimoto (2010), quando em uma varredura, determinada porta e 
encontrada no estado aberta, não significa que a maquina está vulnerável, mas sim que 
existem serviços ativos e as portas não estão sendo bloqueadas por nenhum firewall.  

2.2. Técnicas de varredura 

O Nmap possui quinze métodos de varredura, cada um com suas características, vantagens e 
desvantagens.  

Na Figura 1 tem-se o sumário dos métodos de varredura utilizados pelo Nmap.  
 

 
Figura 1. Métodos de varredura  



Em pesquisas bibliográficas disponíveis em fóruns e revistas digitais especializadas 
encontram-se alguns dos testes mais utilizados pelo Nmap [Rocha, 2008 e Silva, 2013].  

Alguns exemplos de tipos de varreduras possíveis com o Nmap são: Varreduras 
Sweeps utilizadas para identificar um host na rede; Varreduras TCP- synchronize (SYN) 
dificulta a detecção; Varredura Stealth utilizadas para identificação de firewall; 
Varreduras Remote Procedure Call (RPC) / Server Message Block (SMB) para procurar 
compartilhamentos tipicamente Linux; Varreduras furtivas para tentar enganar um 
packet filter (filtro de pacotes); Varredura de Sistema Operacional e Serviços para 
identificar o sistema operacional em uso e os serviços ativos. 

Os scans do Nmap podem ser facilmente detectados caso alguma das máquinas 
alvo esteja com o Snort, ou outro detector de intrusões ativo.   

2.3. Segurança 

A maioria da população mundial utiliza a rede para fazer compras, controlar a 
movimentação bancária, pagar contas e enviar e receber mensagens. As organizações 
também usam as redes de computadores e a internet para transferências de dados, 
documentos, informações e para manter contato com as filiais em lugares diversos, até 
mesmo em outros países e, a proteção dos dados e informações se faz necessária.  

Para Tanenbaum (2003), segurança e um tema que abrange diversas 
peculiaridades, que envolve diversos tipos de problemas, a preocupação em não deixar 
pessoas mal-intencionadas lerem ou modificarem mensagens enviadas a outros 
destinatários; acesso remoto por pessoas não autorizadas também estão incluídas neste 
contexto. 

Conforme Comer (2006), proteger a informação requer proteger recursos físicos 
e abstratos sendo que os físicos são dispositivos passivos, discos, leitores de CD/DVD e 
também dispositivos ativos, que são os computadores dos usuários. 

Em ambiente de rede devem ter proteção também os cabos, bridges e roteadores 
que compõe a estrutura da rede, nem sempre lembrada, mas a segurança física da rede 
normalmente deve ser levada em conta na segurança geral.  

As organizações, para alcançarem o sucesso, cada vez mais dependem da 
informática e das telecomunicações e precisam estar conectadas para poder competir no 
mercado globalizado, ter velocidade, qualidade e eficiência nas decisões para oferecer o 
melhor produto e nas melhores condições. Neste cenário surgiu um novo ambiente, o 
cooperativo, com isso novos problemas passam a ocorrer nesses ambientes com relação 
à segurança de recursos. 

Os ataques são classificados como ataques passivos e ataques ativos. Para 
Stallings (2008, p.6): “um ataque passivo tenta descobrir ou utilizar informações do 
sistema, mas não afeta recursos já o ataque ativo tenta alterar os recursos do sistema ou 
afetar sua operação”.  

De acordo com o mesmo autor, ataques passivos apenas monitoram transmissões 
com o objetivo de obter informações com a análise do trafego e liberação do conteúdo 
da mensagem, já ataques ativos vão tentar modificar o fluxo de dados ou criar um fluxo 
falso e são divididos em quatro categorias: disfarce e repetição, negação de serviço e 
adulteração de mensagem.  

Entre os componentes de segurança de uma rede o firewall é um dos principais e 
mais lembrado pelos profissionais da área.  

Segundo Geus e Nakamura (2007), firewall é um ponto entre duas ou mais 
redes, que pode ser um componente ou um conjunto de componentes, por onde passa 



todo o tráfego, permitindo que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego 
sejam realizados. Uma organização que preza pela segurança não fará uso somente do 
firewall para proteção de sua rede e nos acessos a internet. O firewall de certo modo é a 
primeira linha de defesa controlando os acessos na rede, mas a autenticação aos serviços 
também são importantes no controle de acesso à rede. O Sistema de Detecção de 
Intrusão (IDS), também tem seu papel no sentido de monitorar o ambiente da rede e dos 
servidores podendo detectar ataques realizados por intermédio de portas legítimas 
permitidas e que, portanto não podem ser protegidas pelo firewall. 

3. Materiais e Métodos 

Inicialmente foi criada uma estrutura de rede empírica procurando simular, em pequena 
escala, uma rede de computadores similar às encontradas nas organizações, utilizando 
dois notebooks, um desktop e um roteador de uso doméstico. Esses testes foram 
realizados no período de Julho a Setembro de 2013. 

No notebook Intel Core i5 com 4 GB de RAM foi instalado o sistema 
operacional Windows Server 2008 64 bits; no desktop AMD Phenom II X6 com 16 GB 
de RAM foi instalado o Ubuntu Desktop 10.10 32 bits; e no notebook Intel Core i7 com 
8 GB de RAM foi utilizado o Backtrack 5 R3 live-cd, armazenada em uma memória 
flash na porta USB e, todos esses elementos de rede interligados por cabos através de 
um  roteador, de marca Greatek configurado com servidor Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP). 

O notebook Intel , host_0, foi utilizado para efetuar as varreduras ao notebook, 
host_1, com o Windows  Server 2008 e ao desktop, host_2 com o Ubuntu. Inicialmente 
foi usada uma varredura TCP Sweep contra a toda rede (192.168.1.0/24) para 
identificação dos hosts ativos. Após a identificação desses foi feita uma varredura tendo 
como alvo o host_1. Realizada também uma varredura RPC/SMB contra o host_2 e 
uma varredura furtiva contra a porta 80 do host_1. 

A distribuição Backtrack é especializada em segurança tendo nativo o Nmap, 
não sendo necessária nenhuma instalação, com possibilidade de utilizar a interface 
gráfica do Nmap conhecida como Zenmap. Com esta interface o escaneamento pré-
definido Intense Scan foi efetuado no roteador.  

Na segunda parte do teste, com o intuito de prevenção e detecção a este tipo de 
software, foi instalado em ambos os hosts e sistemas operacionais o IDS Snort. 

A configuração para o Ubuntu e o Windows Server 2008 seguiu a instalação 
padrão, com posterior atualização para obtenção de melhores resultados. Também foi 
alterado posteriormente o IP do Host_1 para um IP fixo a fim de melhor representar um 
servidor ilustrado na Figura 2. 
 



 

Figura 2. Visão geral da simulação 

3.1 Resultados obtidos 

Nessa configuração inicial foram feitas as seguintes varreduras: 
Varredura tipo Sweep para identificar um host na rede:  

# nmap -sT 192.168.1.0/24 
Esse comando retornou a detecção de 4 hosts na rede, o próprio atacante 

(Host_0) e também o Host_1, Host_2 e o roteador; retornando informações sobre os 
estados das portas,  e serviços rodando nelas, Media Access Control (MAC) Address, 
endereço IP e fabricante do hardware, segundo mostra o código retirado do shell. 
 
root@bt:~nmap –sT 192.168.1.0/24  Escaneamento feito contra a rede 
 
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2013-09-03 16:24 EDT 
Nmap scan report for 192.168.1.1  Detectou o roteador 
Host is up (0.010s latency).  Informa que o host está ativo 
Not show: 997 closed ports 
PORT          STATE    SERVICE  Mostra as portas detectadas e seu estado  
23/tcp           open       telnet 
80/tcp          open       http 
52869/tcp    open       unknown 
MAC Address: 78:44:76:0C:EB:B8 (Zioncom technology co.)  Informa o MAC e o fabricante 
 
Nmap scan report for 192.168.1.100  Detectou o host_2 
Host is up (0.00047s latency). 
Not show: 998 closed ports 
PORT   STATE   SERVICE 
139/tcp   open     netbios-ssn 
445/tcp   open     microsoft-ds 
MAC Address: 44:87:FC:A3:A4:FF (Elitegroup Computer SystemCO.) 
 
Nmap scan report for 192.168.1.101 Detectou o host_1 
Host is up (0.00053s latency). 
Not show: 996 filtered ports 
PORT         STATE     SERVICE 
135/tcp        open       msrpc 
139/tcp        open       netbios-ssn 



445/tcp        open       microsoft-ds    
49154/tcp    open       unknown 
MAC Address: 78:45:C4:FC:CD:0A (Dell) 
 
Nmap scan report for 192.168.1.102 Detectou o host_0 
Host is up (0.00021s latency) 
All 1000 scanned ports on 192.168.1.102 are closed 
 
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 45.34 seconds Número de IPs 
escaneados, quantos hosts ativos e o tempo decorrido 
 

Varredura TCP-SYN para dificultar a detecção do atacante feita no Host_01: 
# nmap -sS -vv -O  192.168.1.101 

Nesse tipo de varredura além das informações capturadas pelo comando anterior, 
novos resultados, entre eles, informação sobre o sistema operacional instalado nos 
hosts, seu tempo de atividade (uptime) e a quantidade de saltos (hops) para atingir o 
host, como mostrado no código retirado do shell.  
 
root@bt:~nmap –sS 192.168.1.101 Escanemanto feito diretamente contra o host_1 
 
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2013-09-03 16:35 EDT 
Initiating ARP Ping Scan at 16:35 
Scanning 192.168.1.101 [1 port] 
Completed ARP Ping Scan at 16:35, 0.01s elapsed (1 total hosts) 
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. At 16:35 
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. At 16:35, 13.00s elapsed 
Initiating SYN Stealth Scan at 16:35 
Scanning 192.168.1.101 [1000 ports] 
Discovered open port 445/tcp on 192.168.1.101  Descoberta de portas 
Discovered open port 139/tcp on 192.168.1.101 
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.101 
Discovered open port 135/tcp on 192.168.1.101 
Discovered open port 49154/tcp on 192.168.1.101 
Discovered open port 49158/tcp on 192.168.1.101 
Completed SYN Stealth Scan at 16:36, 12.36s elapsed (1000 total ports) 
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.1.101 Detecção do Sistema operacional  
Retrying OS detection (try #2) against 192.168.1.101 
Nmap scan report for 192.168.1.101 
Host is up (0.00054s latency). 
Scanned at 2013-09-03 16:35:45 EDT for 29s 
Not show: 994 filtered ports 
PORT      STATE    SERVICE Portas, seu estado e o serviço ativo 
80/tcp        open     http 
135/tcp      open     msrpc 
139/tcp      open     netbios-ssn 
445/tcp      open     microsoft-ds  
49154/tcp  open     unknown 
49158/tcp  open     unknown 
MAC Address: 78:45:C4:FC:CD:0A (Dell) 
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port 
Device type: general purpose 



Running (JUST GUESSING): Microsoft Windows 2008|7|Vista (91%) Detectou o Windows 
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_7 
cpe:/o:microsoft:Windows_vista::- cpe:/o:microsoft:windows_vista::sp1 
OS fingerprint not ideal because: Missing a closed TCP port so results incomplete 
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows Server 2008 R2 (91%), Microsoft Windows Server 
2008 SP1 (91%), Microsoft Windows Server 2008 SP2 (91%), Microsoft Windows 7 (91%), 
Microsoft Windows Vista SP0 or SP1, Windows Server 2008 SP1, or Windows 7 (91%), 
Microsoft Windows Vista SP2 or Windows Server 2008 (90%), Microsoft Windows 7 
Professional (90%), Microsoft Windows Vista SP0 – SP1 (87%), Microsoft Windows 7 SP1 
(86%), Microsoft Windows Vista Home Premium SP1, Windows 7, or Windows Server 2008 
(85%) 
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 
TCP/IP fingerprint:  Pista padrão para detecção do sistema operacional 
SCAN(V=6.01%E=4%D=9/3%OT=80%CT=%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=784
5C4%TM=5226483F%P=i686-pc-linux-gnu) 
SEQ(SP=108%GCD=1%ISR=10A%TI=I%II=I%SS=S%TS=7) 
OPS(01=M5B8NW8ST11%02=M5B8NW8ST11%03= 
M5B8NW8NNT11%04=M5B8NW8ST11%05= M5B8NW8ST11%06=M5B8ST11) 
WIN(W1=2000%W2=2000%W3=2000%W4=2000%W5=2000%W6=2000) 
ECN(R=Y%DF=Y%TG=80%W=2000%0=M5B8NW8NNS%CC=N%Q=) 
T1(R=Y%DF=Y%TG=80%S=0%A=S+%F=AS%RD=0%Q=) 
T2(R=N) 
T3(R=N) 
T4(R=N) 
T2(R=N) 
U1(R=N) 
IE(R=Y%DFI=N%TG=80%CD=Z) 
Uptime guess: 0.029 days (since Tue Sep 3 15:55:07 2013)  Tempo ativo do host 
Network Distance: 1 hop Distancia do host na rede 
TCP Sequence Prediction: Difficulty=264 (Good luck!) 
IP ID Sequence Generation: Incremental 
 
Read data files from: /usr/local/bin/../share/nmap 
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ . 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.12 seconds 
        Raw packets sent: 3070 (138.772KB) | Rcvd: 32 (2.068KB)  Pacotes enviados e 
recebidos 
 

Varredura RPC/SMB para procurar compartilhamentos Linux feito contra o 
Host_02: 
# nmap -R 192.168.1.100 

Varredura furtiva tentando enganar filtro de pacotes feita contra a porta 80 no 
Host_01: 
# nmap -sF -g 80 192.168.1.101 

Ambas não retornaram nenhuma nova informação diferente das já adquiridas. 
Em seguida foi utilizada a interface gráfica do Nmap, Zenmap, também nativo 

do Backtrack nos ataques. A interface proporciona a escolha de vários tipos de 
escaneamentos pré-definidos facilitando ao usuário enxergar qual o comando utilizado e 
seus resultados. 

Nessa etapa o perfil de Intense Scan do Zenmap, foi utilizado contra o IP do 
roteador da rede. Deste modo mais informações retornaram sobre cada host conectado, 



como ilustrado a esquerda na imagem. Em target observa-se o IP do host alvo 
escaneado, em command a linha de comando do nmap; no retângulo destacado dentro 
da imagem tem-se grupo de trabalho da rede a que o host pertence e o seu nome; dentro 
da circunferência em destaque os serviços ativos e suas respectivas portas, a versão do 
serviço, o estado da porta e seu tipo; como visto na Figura 3. 
 

 

 Figura 3. Zenmap Intense Scan 

O IDS Snort mostrou-se muito eficiente detectando em tempo real a varredura 
do sistema por outro host. Mesmo no caso em que o Nmap tentou ocultar-se não obteve 
êxito, pois foi detectado. 

 Na Figura 4 o Host_0, atacante, é o que tem o IP 192.168.1.100 e foi detectado 
pelo Snort vasculhando as portas 3269, 6792, 1812 e 3527 do Host_1 no IP 192.168.1.2. 
Destaca-se na mesma o tempo de vida do pacote na rede (TCP TTL), o tamanho do 
cabeçalho IP (IpLen); o tamanho do pacote TCP (TCPLen) e a resposta ao pacote SYN 
(Ack). 



 

Figura 4. Host_01 no IP 192.168.1.2 

Na Figura 4b ocorre a detecção pelo Snort agora referente ao Host_2, IP 
192.168.1.101 que está com o Sistema Operacional Ubuntu instalado. O Host_0, 
atacante, IP 192.168.1.100 vasculhando as portas 445, 37798 do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Conclusão  

Dentro do estudo proposto constatou-se que o Nmap e sua interface gráfica Zenmap é 
uma ótima ferramenta e acessível para que os profissionais da área de Tecnologia de 
Informação (TI) possam vasculhar suas redes a procura de vulnerabilidades e assim 
prevenir-se contra ataques. Associado a um IDS como o Snort, a segurança da rede vai 
estar em condições de detectar os diferentes tipos de intrusão e o profissional 
responsável vai elevar o nível de segurança, com um monitoramento em tempo real. 

Figura 4b. Host_02 no IP 192.168.1.101 



Os resultados alcançados com o trabalho não encerram as pesquisas sobre o 
software Nmap, pois sua infinidade de aplicações possibilita intrincadas combinações 
de comandos avançados que poderiam ser testados, de preferência em uma rede 
corporativa de produção, ou seja um cenário real, associado a isso também outras 
formas de prevenção e segurança da rede (firewall avançado com filtro de pacotes, 
outros IDS, Iptables, etc). 
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