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Clifford Stoll



Dr. Cliff Stoll
• Astrônomo e professor 
• Pioneiro em segurança de TI 
• Descobridor de uma invasão de hackers 

enquanto trabalhava no LBL, nos anos 80
• A segurança cibernética começou com o 

pesquisador pioneiro que inventou algumas das 
capacidades nas quais os profissionais de 
segurança ainda confiam.

• No pós evento, passou a palestrar sobre 
segurança da informação em diversos órgãos de 
segurança americanos, talvez o primeiro 
“treinamento” de security awareness
estruturado da história..
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1986
• TCP/IP já era o protocolo
• A rainha Elizabeth já tinha enviado 

seu primeiro e-mail
• O sistema de DNS já estava 

implementado
• O termo “cyber” já havia sido 

cunhado
• O NSFNET estava online.. Com 

incríveis 56kbps de troughput..
• A rede somava pouco mais de 20 

mil computadores
• A Cisco produz seu primeiro lote de 

roteadores routers
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Descobriu os métodos do hacker..
Bug POP, credenciais padrão, ataques de dicionário
usuário anonymous, sem senha, etc.. etc. etc..
Mas não aguentava mais dormir dentro do laboratório 
esperando o barulho da impressora...
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Operação SHOWERHEAD....

• SDINET – Strategic Defense Initiative Network
• Conjunto de arquivos falsos
• Linguagem militar
• Descrições da rede SDINET
• Memorandos ordinários de Berkley alterando 

• “aluno” para “tenente”
• “professor” para “coronel”
• Etc.. Etc..



Operação SHOWERHEAD....

• Hacker invade Berkley
• Vê os arquivos... Estavam escondidos para dar mais 

credibilidade de que eram legítimos
• Começa a ler os arquivos e fazer o download.. 
• Memos assinados por “Mrs. Barbara Sherwin”... Com um 

endereço de correspondência real de Berkley..
• Rastreiam o hacker conforme planejado... As conexões 

duraram horas e horas..

• 16 de janeiro de 1987... Conseguem rastrear ponta a ponta

• Mas a polícia alemã não prende ninguém... 





Operação SHOWERHEAD....

• Passam dias, semanas, meses.. Então.. 3 meses 
depois

• “Barbara Sherwin” recebe um carta de um 
remetente americano...

• Resumo
• Eram um grupo de hackers...
• Vendiam informação para a Stasi..
• Que tinha contato com organizações na 

Europa...
• Entre elas a Inteligência da Bulgária..
• Que tinha contatos com Laszlo...
• Que achou que a história era verdadeira e 

foi pedir informações..
• Acabaram todos presos..

Dirk Brzezinski e Peter Carl
Brzezinski – Programador
Carl – Crupiê, contato KGB

Carl Cook “Hagbard”
Morreu antes do julgamento

Marcus Hess – Hacker
Programador, 28 anos



- Registrou o ataque a 450 computadores da Milnet.
- Download de centenas de documentos via conexões de longa 

distância
- Roubo de credenciais de acesso
- Estabelecimento de novas credenciais
- Mapeamento de topologia da rede
- Encerramento de processos
- Alteração de dados
- Exclusão de processos e arquivos de auditoria dos Unix, 

apagando todos os rastros do hacker
- Password cracking usando método de dicionário
- Encryption crack usando método de dicionário
- Roubo de credenciais através de rastreamento de arquivos 

(e-mails e notas que os próprios usuários anotavam suas 
senhas...)

- Trojan Horses
- Exploração de vulnerabilidades para elevação de privilégio
- Pesquisas por termos como NORAD, North Amercan Air 

Defenses, Strategic Defense Initiative, nuclear, stealth..

RESUMO
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Algumas redes que foram invadidas..

- US Army Anniston Depot (Alabama): uma das maiores instalações para produção e manutenção de veículos de 
combate. Revisão e armazenamento de armas químicas.

- US Army Optimis Data Base (Pentagono): Banco de dados que armazenava praticamente tudo de secreto do 
Pentágono.. O Google do pentágono..

- Bucker Army Base (Okinawa): Base americana em Okinawa, Japão..

- Naval Regional Data Center (Norfolk): Instalações de comando da marinha..

- Naval Coastal Systems Center (Panama): Abriga Naval Surface Warfare Center e  Navy Experimental Diving Unit

- US Army DARCON: principal fornecedor de material para o Exército dos Estados Unidos

- US Army Ft. Stweart (Geórgia): Fort Stewart é a maior instalação militar do leste do rio Mississippi. Abrange 
280.000 acres.



Security Awareness

Ainda na época das transparências.. Nos anos 80...
• Patchs
• Credenciais de acesso
• Monitoramento e auditoria
• Hardening
• Segmentação
• Procedimentos internos
• Leis
• Atuação policial em eventos de cyber security
• Etc.
• Etc..
• Etc...



Todo mundo já sabe:

• Se tudo funciona e não tem problema: ninguém lembra que você existe.
• Se algo dá errado e tem problema: lembram de você e a culpa é sua.

Mindset do profissional de segurança

• Sempre faça um esforço a mais, dê um passo além. Não se acomode.
• Cuidado com suas premissas. Cuidado com os mestres do óbvio.
• Se algo está errado, conserte. Sem gambiarras.
• Cerque-se de boas soluções. Evite o “Porque não pediu antes??”
• Atacar é mais fácil que defender. Cuidado com as concessões.
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