UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
ESCOLA DE INFORMÁTICA APLICADA

Segurança em Jogos Multiplayer

Alexsander Nolasco da Silveira

Orientadora
Morganna Carmem Diniz

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
DEZEMBRO DE 2018

Catalogação informatizada pelo autor

1

Segurança em Jogos Multiplayer

Alexsander Nolasco da Silveira

Projeto de Graduação apresentado à Escola de
Informática Aplicada da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) para obtenção do
título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Aprovado por:

__________________________________________________
Morganna Carmem Diniz (UNIRIO)

__________________________________________________
Sidney Cunha de Lucena (UNIRIO)

__________________________________________________
Maximiliano Martins de Faria (UNIRIO)

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL.
DEZEMBRO DE 2018

2

Agradecimentos
Primeiramente, agradeço a Deus. Sem ele, jamais teria alcançado o nível
acadêmico em que me encontro. Agradeço aos meus pais, especialmente, a minha mãe
que sempre me apoiou em toda minha trajetória acadêmica até o presente momento.
Finalmente, agradeço a orientadora deste trabalho, Morganna Carmem Diniz,
que pode me mostrar que é possível tornar realidade um tema que tanto influenciou na
minha adolescência. Teu carinho, paciência e encorajamento foram preponderantes para
o término deste trabalho. Viverá para sempre em meu coração.

3

RESUMO

A indústria de jogos eletrônicos, tanto no cenário nacional como internacional,
cresce vertiginosamente. Esse nicho de mercado tem se mostrado muito lucrativo e, com
isso, incentivando o aumento de empresas no setor. Por outro lado, muitos são os
desafios de se manter servidores de jogos como: problemas jurídicos, limitações
tecnológicas, manutenção da infraestrutura, recursos humanos, ataques ao software
entre outros.
Nesse contexto, este projeto visa explorar as falhas de segurança em jogos
online (multiplayer) e abordar algumas regras que possam ser aplicadas a esses
softwares para aumentar o nível de segurança e confiabilidade do jogo. Este trabalho
propõe um pequeno algoritmo (trainer) para simular um ataque direto a um jogo
multiplayer de computador e, inclusive, ao próprio utilizador deste. Para tanto é
desenvolvido um código malicioso dentro do ―trainer‖ transformando-o em um cavalo
de troia a fim de obter informações sensíveis do usuário.

Palavras-chave: trainer, hacker, aplicação, segurança, malicioso, jogo
.
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ABSTRACT

The gaming industry, both nationally and internationally, is skyrocketing. This
specific market has proven to be very profitable and, thereby, encouraging the increase
of companies in the sector. On the other hand, many are the challenges of maintaining
game servers such as legal problems, technological limitations, maintenance of
infrastructure, human resources, attacks on software, among others.
In this context, this project aims to exploit security gaps in online multiplayer
games and address some rules that can be applied to these software to increase the level
of security and reliability of the game. This work proposes a small algorithm (trainer) to
simulate a direct attack on a multiplayer computer game, and on the users themselves.
Therefore, a malicious code is developed inside the trainer, transforming it into a trojan
horse in order to obtain sensitive information from the users.

Keywords: trainer, hacker, application, security, malicious, game
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1 Introdução

1.1 Motivação
As ameaças em rede estão associadas aos mais diversos tipos de cenários.
Estudar e compreender o comportamento humano por partes daqueles que podemos
chamar de ―hackers‖ ou ―atacantes‖ é, sem dúvida, um passo importante na construção
de mecanismos de defesa eficientes.
Muitos jovens acabam investindo pesado em jogos online e, com isso, muitas
vezes, se comprometem de corpo e alma para com essa atividade criando amizades e
inimizades. Muitas vezes, quando aqueles que estão se divertindo se deparam com os
chamados ―hackers‖ atrapalhando o bom andamento do jogo a qual o indivíduo esteja
jogando, gera-se muita frustração e desejos peculiares perante o mundo virtual. Esses
mesmos sentimentos podem acarretar em retaliação de mesma natureza, ou seja, esses
mesmos jogadores acabam por se envolver no uso de programas vistos como ―ilegais‖
segundo as normativas do jogo mantidas pelas empresas que administram o mesmo.
Ao passo em que se apegam de corpo e alma ao jogo, alguns jovens,podem ser
tornar vítimas de hackers que, por vezes, acabam cometendo atos inescrupulosos para
com seus alvos. Desde pedidos de dinheiro, fotos íntimas e demais informações
sensíveis e até incentivá-los ao suicídio.
Quanto maior for a segurança aplicada aos jogos online, menor será a
quantidade de atacantes que irão obter sucesso ao hackear o software. Estudar as
vulnerabilidades de algumas regras de segurança que, porventura, sejam adotadas pela
instituição administradora ou distribuidora do jogo, ajuda a compreender a forma com a
qual os atacantes exploram tais falhas.
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1.2 Objetivos
Será estudado, neste projeto, a importância do sistema anti-hacker e a segurança
interna da aplicação como formas eficientes de prevenção contra ataques. Compreender
as metodologias de ataque que exploram as falhas na segurança dos jogos e como esses
hackers conseguem distribuir seu software que irá denegrir o jogo e obter vantagens dos
usuários que porventura venham utlizá-lo.
Será proposto um algoritmo que irá hackear o jogo e, além disso, agirá como
um cavalo de troia obtendo informações sensíveis do usuário sem consentimento do
mesmo e enviando-as para um servidor FTP do atacante.
Todos os passos de criação do algoritmo serão bem documentados para mostrar
um exemplo real de como um atacante pode produzir um software simples com código
malicioso e seus malefícios direto para com o jogo, a empresa e os usuários destes.

1.3 Organização do texto
Este texto está divido em 5 capítulos, descritos abaixo:


Capítulo 1: Introdução – Expõe a motivação, seus objetivos e a organização
deste texto;



Capítulo 2: Conceitos - Apresenta os conceitos gerais que são utilizados e
estudados durante toda a construção do presente texto;



Capítulo 3: Desenvolvimento do trainer – O que é, sua especificação e
construção em detalhes;



Capítulo 4: Testes - Descreve os testes de funcionamento da aplicação (trainer),
atividades e segurança;



Capítulo 5: Conclusão - Mostra os resultados alcançados, limitações deste
trabalho e propõe os trabalhos futuros.
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2 Revisão teórica

2.1 Conceitos principais
Os programas de computador estão cada vez mais interativos e isso impactam na
vida de milhões de pessoas ao redor do planeta, que fazem desse bem imaterial um
vínculo de dependência. Este impacto pode ser observado também nas empresas
desenvolvedoras de software pequenas, médias ou grandes, que ao serem atingidas por
ataques e/ou sobrecargas podem ter problemas em seu funcionamento e imagem perante
o mercado. Um trainer, por exemplo, é um software que contém uma coleção de
funcionalidades (funções que não deveriam existir no jogo ou que deveriam estar
bloqueadas) que podem causar inúmeros prejuízos sociais e financeiros às instituições.
Nesta seção, são discutidas a definição e as formas existentes de propriedade
intelectual.

2.1.1 O que é a propriedade intelectual

A propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto de ideias,
invenções e expressões criativas que são o resultado das atividades privadas as quais um
determinado público deseja torná-lo sua propriedade (obter status de propriedade) [1].
Essas invenções e expressões criativas, quando únicas, podem ―pertencer‖ a um dado
grupo de pessoas ou tão somente a um único indivíduo que deseja tornar-se dono de sua
invenção. Esse fato possui as mais diversas motivações como estímulos pessoais ou
interesses do mundo corporativo. Assim sendo, essas ideias unidas a um sistema de
proteção à elas, então, correspode a ―propriedade intelectual‖.
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A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
delineia a propriedade intelectual como ―refere-se a criações da mente, como invenções;
obras literárias e artísticas; desenhos; e símbolos, nomes e imagens usados no comércio.
A PI (propriedade intelectual) é protegida por lei, por exemplo, patentes, direitos
autorais e marcas registradas, que permitem que as pessoas obtenham reconhecimento
ou benefício financeiro do que inventam e criam. Ao atingir o equilíbrio certo entre os
interesses dos inovadores e o interesse público mais amplo, o sistema de PI visa
promover um ambiente no qual a criatividade e a inovação possam florescer.‖ Dessa
forma, o conhecimento de como criar algo, quando único, é detido pelo criador e as leis
de propriedade intelectual visam assegurar a proteção dessa criação.

2.1.2 Tipos de propriedade intelectual

Segundo Robert M. Sherwood [2], há cinco formas básicas de propriedade
intelectual.
1) O segredo de negócio que é simplesmente uma fórmula, segredo ou qualquer
tipo de mecanismo que transforma alguma coisa em valor para uma instituição e a
mesma se esforça ao máximo para proteger essa informação, de modo que nenhum
terceiro possa copiá-lo ou mesmo criar algo parecido.
2) A patente que nada mais é do que o direito de alguém que cria algo possuir,
unicamente, os direitos de exploração sobre este (temporariamente). Sem que um
terceiro possa utilizar uma invenção patenteada.
3) O copyright é uma forma de proteção contra terceiros, para evitar que estes
mesmos possam comercializar e lucrar com a expressão criativa de outros.
4) A marca registrada é uma forma de expressão (logotipo, palavras e afins),
domínio, que é utilizado para identificar um produto ou serviço oferecido por alguém ou
alguma instituição.
5) O mask work é uma forma de expressão artística embutido em um chip
semicondutor que propicia, com isso, um vínculo de domínio exclusivo de seu criador.
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2.2 Trapaça
Esta seção discute formas de ataques (trapaças) estudadas e exemplificadas neste
trabalho.

2.2.1 Conceito geral

Segundo o dicionário Infopédia da língua portuguesa, a palavra ―trapaça‖ pode
ser definida como um tipo de burla, embuste ou engano [3]. A palavra em si, pode
designar papéis distintos em cenários específicos, dessa forma, trataremos, aqui, do
cenário de jogos multiplayers.

2.2.2 Trapaça em jogos multiusuário

As formas de trapaça em jogos online são maiores do que as dos jogos do estilo
offline. Entre outros fatores, os principais motivos que levam a esse cenário crítico é o
desejo de vencer, conquistar e triunfar a todo custo. Muitos jogadores, por falta de
habilidade ou mesmo pela facilidade que ―recursos trapaceiros‖ proporcionam, acabam
por optando pelo seu uso. Esses recursos podem ser denominados trainers, tools
(ferramentas) e arquivos modificados que possam ser inseridos aos arquivos do jogo.

2.2.3 Tipos de trapaça em jogos multiusuário e o uso de ferramentas

Existem muitas formas de se obter algum tipo de vantagem indevida. Para tanto,
será analisado o uso de três ferramentas muito utilizadas para produzir trapaças. Em
seguida, será analisado o processo de encapsulamento das trapaças por um programa
conhecido como ―trainer‖.
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2.2.3.1 Cheat engine

Figura 1 - Ferramenta Cheat engine

Fonte: cheatengine.org

A figura 1 ilustra uma das ferramentas mais utilizadas por hackers para
desenvolver/descobrir cheats (trapaças) e pode ser aplicada a qualquer tipo de jogo
executável (também é utilizado em jogos de navegador). Segundo o próprio criador que
se autodenomina ―Dark Byte‖, o CE (como costumeiramente é chamado) é uma
ferramenta de código aberto desenvolvida para modificar jogos single player (também
aplicável a jogos multi-player) para que o jogo possa se tornar mais difícil ou mais fácil.
Por exemplo: um jogo de tiro em terceira pessoa, onde os personagens começam com
um valor de HP (vida) esta ferramenta pode alterar esse valor duplicando-o. Além disso,
por se tratar de um projeto open source, existem inúmeras versões modificadas por
15

terceiros que, na maioria da vezes, são modificados para ficarem ―oculto‖ à detecção de
anti-hackers.
A figura 2 ilustra um exemplo disso. Segundo o próprio desenvolvedor, ela vem
com um ―scanner de memória‖ que varre informações do processo atacado e ao
encontrar endereços de memória, o usuário poderá manipular essas informações. Além
disso, a ferramenta também possui um depurador que contém manipulação 3D,
speedhack (acelera os elementos gráficos do jogo), modelador, ferramentas de inspeção
de sistema, suporte a scripts para que os desenvolvedores possam personalizar a
ferramenta e entre outros.
Apesar de haver tantas funcionalidades na ferramenta, o desenvolvedor alerta
sobre seu uso indiscriminado. A ferramenta foi criada para que usuários mais avançados
possam explorar e compreender melhor o funcionamento de um jogo. O jogo indevido,
para ataques por exemplo, não é permitido e contra as regras do uso desta. Sendo assim,
é aconselhado a remover o software da máquina estando propenso a crimes cibernéticos
[4].

Figura 2 - Uso da ferramenta Cheat engine para alterar a vida do personagem em um jogo de tiro

Perceba que ao analisar a figura 2, é possível observar que a vida do
personagem, quadruplicou de valor. Dessa forma, o personagem possui 4 vezes mais
resistência em uma partida online do que os demais jogadores que começam com 100 de
HP. Este é um cenário típico de trapaça comum no mundo dos jogos multiplayers.
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2.2.3.2 WinHex

Figura 3 - WinHex em execução

O WinHex, é uma ferramenta muito útil no mundo da computação forense,
recuperação de dados, processamento de dados de baixo nível e nas questões que
envolvam segurança em TI. O software é tão usual que os desenvolvedores fornecem
serviços de treinamento, certificações e dispõe de um fórum de uso para qualquer
usuário poder sanar dúvidas e seguir tutoriais de uso. É fornecido um manual de amplo
conhecimento acerca dos mecanismos de funcionamento que o programa proporciona,
ou seja, qualquer pessoa ―comum‖ possui fácil acesso as características preponderantes
que caracterizam este software como um todo.
Por se tratar de um editor hexadecimal, o mesmo pode ―raspar‖ a memória física
e virtual, para aplicações que estejam sendo executadas, de modo a manipular o
funcionamento de um software em tempo real ou simplesmente ―prepará-lo‖ para uma
próxima execução. Apesar dessa ferramenta ser incrivelmente vasta, por ela ter a
capacidade de acesso a memória física e virtual, muitos usuários aproveitam desse
benefício para fins que vão contrário aos termos de uso do software.
17

Figura 4 - Uso do editor de memória virtual do WinHex

Fonte: x-ways.net

Na figura 4, é mostrado o cenário do editor de memória ram. Este software
possibilita examinar a RAM física e virtual (memória principal e lógica) de processos
que estejam ou não sendo executados na máquina do usuário (como exemplo, podemos
citar o jogo pinball que vêm no windows 7). É criado um bloco contínuo onde estará
todos os artefatos de abertura de um processo, caso você expanda este poderá abrir a
memória inteira do processo ou alguns módulos (DLLs) que, porventura, foram
carregados pelos arquivos do programa em execução.
Dessa forma, é possível observar ―toda a memória‖ do processo ―aberto‖, desde
o seu arquivo executável aos módulos e bibliotecas que foram carregados com o
mesmo. A figura 5 mostra um exemplo de páginas alocadas em espaço de memória
lógica do processo (Windows Media Player um programa reprodutor de multimídia) que
está sendo observado com o uso do ―editor de memória RAM‖ do WinHex. Perceba
que, caso não possua uma licença do programa, terá apenas acesso de leitura e não
escrita. É importante salientar que esse software possui uma licença gratuita (por até 45
18

dias) e possui limitações de uso. Em sua versão completa, é possível desfrutar de todos
os recursos que o programa lhe proporciona [5].

Figura 5 - Todo o espaço de endereço de memória lógica do processo Windows Media Player

2.2.3.3 Sniffers
―Os sniffers ou farejadores são o tipo de programas mais usados para conseguir
senhas em uma rede. Eles ficam residentes na memória como um cavalo de troia,
analisando todo o tráfego que ali passa. Qualquer entrada ou saída de dados é capturada,
seja de um servidor FTP, uma página de chat ou um e-mail digitado. O sniffer pega os
pacotes recebidos em seu estado bruto e os transforma em texto puro para serem lidos.‖
[6]
Como visto, esses programas são muito perigosos para usuários que estejam
sendo atacados por um terceiro. Eles podem perder informações de todo o tipo desde
que esta trafegue pela rede. Vamos analisar esse tipo de ameaça no mundo dos games.
Os Sniffers são analisadores de pacotes que conseguem interceptar e analisar o
tráfego em rede. Quando bem utilizado em jogos online, podem significar ―o começo do
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fim‖. Toda e qualquer empresa que administra ou lança jogos online massivos deve
possuir algum mecanismo de prevenção contra esse tipo de ameaça. Um exemplo de uso
clássico dessa ferramenta em jogos de FPS (First Person Shooter) para gerar vantagem
indevida é o conhecido ―AutoKill‖. Ele consiste em obter pacotes que saem do cliente e
vão para o servidor com as informações de localização do inimigo. Desse modo que
estes jogadores ficam morrendo a todo momento, uma vez que as balas são
―teletransportadas‖ para a posição dos jogadores na partida. Um cenário trágico e sem
quaisquer possibilidades de defesa dos usuários contra um Cheater (trapaceiro) na
partida em questão.
Depois que o programa sniffer está focado (monitorando) em um alvo (jogo), os
atacantes podem ―manipular‖ o sistema do jogo e danificá-lo ao capturar e analisar o
tráfego que sai do cliente e chega do servidor. Para tanto, como mencionado no uso do
―AutoKill‖, é possível manipular os pacotes do jogo de modo que o atacante possa obter
algum tipo de benefício ilegal no game perante as regras do mesmo [7].
Na figura 6, é possível observar a interface de um sniffer capturando pacotes.
Estes pacotes, podem ser enviados ao servidor com informações modificadas pelo
atacante para prover algum tipo de benefício.

Figura 6 - Programa sniffer(rPE) capturando pacotes de um jogo online massivo
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2.2.3.4 Trainer

Os trainers são basicamente software que possuem uma coleção de
funcionalidades que visam propiciar uma série de vantagens indevidas aos jogadores (é
geralmente visto como uma ferramenta hacker pelas empresas, uma vez que esta
manipula o bom funcionamento do jogo/software possibilitando vantagens que os
usuários não deveriam possuir). Essas vantagens são o principal fator de uso pelos
usuários. Esses programas tendem a ser únicos para cada tipo de jogo, dado que a
estrutura de memória virtual de cada processo é distinta. Essas ferramentas podem ser
programadas utilizando linguagens como: c/c++, java, vb.net, autoit e outras. Além
disso, elas podem ser geradas por terceiros como é o caso do cheat engine que gera
trainers em formato executável.
Essa ferramenta em particular, fornece uma gama de possibilidades na produção
de um trainer, podendo ser gerado um executável ou um arquivo script escrito em
LUA⁰. Essa linguagem de programação é, principalmente, utilizada para estender
aplicações e é muito utilizada na construção de jogos.

Figura 7 - Ambiente de desenvolvimento de trainers utilizando a ferramenta Cheat engine

Na figura 7, é notório os vatos recursos de personalização na produção do
trainer utilizando o Cheat engine. Existe uma gama de configurações imensa a fim de
———————————————————————————————————
⁰ ‖LUA‖ https://www.lua.org
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propiciar mais elegância e precisão para com os objetivos do usuário, além disso, não é
muito difícil de usar uma vez que na própria ferramenta existem breves descrição de
cada opção que o usuário possa se interessar ou ter curiosidade em descobrir. No
próprio fórum do desenvolvedor existem vários tutoriais de uso da ferramenta para
auxiliar usuário a desenvolver cada vez mais. A maioria dos trainers existentes são
gerados por essa ferramenta (principalmente no cenário de jogos single player).
Os hackers experientes preferem produzir seu próprio trainer com um grau de
liberdade maior de poder influenciar diretamente no código fonte do software produzido
pelo mesmo. Na maioria das vezes, é utilizado a linguagem c/c++ por possuir um vasto
cenário de conhecimentos compartilhados (desde dicas de melhorias no código até
disponibilização de códigos fonte inteiros e totalmente gratuito) e possuir uma
comunidade ativa em vários fóruns (principalmente com teor de cheats em jogos). Na
figura 8, é mostrado um pequeno projeto no Microsoft Visual Studio. Existe uma gama
gigantesca de diversos tipos de trainers com designer mais elegante ou não (como o
observado na figura 8). Entretanto, esse não é o foco deste trabalho, mas sim mostrar
um pouco de como as coisas são produzidas no mundo de hackers em jogos
multiplayer.

Figura 8 - Ambiente de desenvolvimento de trainers no Microsoft Visual Studio
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2.2.3.5 Cavalo de troia

Cavalo de troia é um software que fornece o que promete, mas possui também
um código malicioso que pode capturar informações sensíveis, monitorar as atividades
do usuário dentre outras ações..

2.2.4 Segurança em jogos multiusuário

A questão de segurança é, sem dúvidas, um pilar essencial para toda e qualquer
empresa que pretende administrar ou mesmo lançar ao mercado o seu produto (jogos
eletrônicos). Dessa forma, com foco, dedicação e investimento na medida certa são
fatores preponderantes na tomada de decisão das empresas que estão próximas de lançar
algum jogo no mercado ou mesmo no início do seu projeto. Ciberataques têm
aumentado a cada dia em que o mundo fica cada vez mais dependente da tecnologia.
Estudos dirigidos, como o do Cyber Handbook da Marsh & McLennan
Companies (MMC), estimam que até 2019 haverá um prejuízo de cerca de US$ 2,1
trilhões de dólares com ciberataques em diversas áreas com cerca de 15% desse total
direcionado às empresas de jogos e hospitalidade [8]. Sem dúvidas, considerar o uso de
anti-cheat é de suma importância, mas quais das ferramentas de segurança disponíveis
no mercado se deve utilizar? Como estar em acordo mútuo com as regras do jogo?
Banir um infrator de tais regras permanentemente ou esporadicamente? Essas são
questões que muitas empresas tendem a pensar antes de optar pelo uso de quaisquer
softwares de terceiros para proteger seu produto final. Como exemplo, podemos citar o
caso da steam que utiliza o mecanismo de segurança (anti-hacker) denominado VAC
(valve anti-cheat).
A steam [9] é uma plataforma de entretenimento que possui uma vasta coleção
de jogos e recursos que proporcionam ao usuário maior diversão e interação com
pessoas de todas as partes do mundo. Assim, é primordial o uso de algum sistema de
proteção, principalmente no que diz respeito aos jogos multiplayer, para proteger
possíveis intervenções de usuários mal-intencionados que possam, porventura,
atrapalhar o bom andamento do jogo. Essa mesma plataforma utiliza esse sistema para
proteger jogos como: Counter-Strike: GO, Dota 2, Team Fortress, DayZ e muitos
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outros. Esse sistema anti-hacker funciona de forma automatizada na detecção de
―anomalias‖ ou mesmo ―cheats‖ que possam estar sendo utilizados no computador.
Caso seja detectado algo que possa ser considerado como ilegal aos parâmetros de
identificação do VAC, o usuário será banido e impedindo de usufruir de quaisquer jogos
da plataforma que possuam esse anti-cheat como forma de proteção. O VAC [10]
detecta os cheats/anomalias usando assinaturas (reconhecimento das técnicas de cheats
dispostas ao público) e interpreta como ―cheat‖ ou ―hacker‖ quaisquer tipos de
modificações de arquivos e bibliotecas do jogo como arquivos em formato .DLL
(dynamic library loader) ou .EXE (Executable).
Outra forma muito utilizada pelas empresas para garantir ainda mais segurança
para com seus clientes: disponibilizar fóruns com várias informações sobre segurança,
boas práticas de uso da conta cadastrada nos servidores a qual o usuário deseja usufruir,
FAQ, atendimento direto (telefone ou e-mail ou criação de tickets de atendimento) ao
consumido, etc.
O xigncod3 [11] é outro sistema anti-cheat muito famoso utilizado por empresas
de jogos, inclusive as brasileiras, que dispõe de uma série de módulos de detecção
muito vasto e eficiente. Segundo a desenvolvedora (wellbia [11]), essa ferramenta é
uma solução de segurança focado principalmente em jogos online. O xigncod3 é um
sistema que opera em servidores de jogos Linux ou Windows e possui uma API simples
para ajustes que sejam necessários. Esta mesma ferramenta gera relatórios de atividades
do usuário para que, em caso de eventual detecção de ―cheat‖ ou ―hacker‖, esse mesmo
seja enviado aos moderadores do jogo para que possam utilizar esse recurso como prova
para um eventual banimento da conta.
Algumas prevenções de detecção são listadas pela desenvolvedora como:


Detecta a modulação do DirectX



Detecta injeção de DLL



Detecta auto clicker



Detecta tentativa de abrir mais de um cliente do jogo



Detecta macro



Detecta modificação de recursos do jogo



Rejeita depuração do kernel



Rejeita processo / módulo / driver invisível



Fornece status de detecção em tempo real
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Fornece dados estatísticos do usuário



Gera relatórios de detecção



Detecta controle ilegal do DHCP



Detecta modificação da hora local



Detecta injeção de código de memória virtual

2.2.4.1 Mecanismos de punição aos infratores

Geralmente as empresas empregam formas de punição aos usuários que
desrespeitem às regras do jogo. Segundo Guilhardi [12]: ―Assim, na punição, um
determinado comportamento produz um evento aversivo que tem como efeito
enfraquecer o comportamento ao qual foi contingente.‖.
Dessa forma, as empresas almejam alterar o pensamento/comportamento do
usuário a qual utilizou de tais recursos ilegais. O objetivo é corrigir e abrir os olhos dos
usuários para conquistarem as coisas de forma honesta e de modo a propiciar igualdade
entre todos os jogadores sem que haja desvantagens ou quaisquer formas de injustiças
ocasionais. A ongame [13], empresa que distribui jogos on-line no Brasil, possui um
sistema de regras de jogo específico para cada jogo que a mesma presta suporte e
administra. Como exemplo o jogo de FPS online chamado Point Blank. Este possui 5
grupos de penalidades (grade A, grade B, grade X-ONGAMER, grade X - FREE e
grade CLÃ) [14] que são denominados de ―grade‖ seguido por um identificador. Na
grade A, por exemplo, a penalidade consiste em bloqueio de 15 dias e remoção de 50%
do gold (dinheiro virtual utilizado pelo game para aquisição de itens in-game). Por outro
lado, a grade X - FREE sua penalidade envolve o bloqueio permanente da conta.
Mecanismos de punição são muito utilizados pelas empresas e, infelizmente,
nem sempre surtem o efeito desejado. Por vezes, usuários que são punidos acabam por
criar contas ―fakes‖ (contas falsas) para se ―vingar‖ e continuar usando. Segundo Greg
Candalez [15], em uma de suas publicações, o que impulsiona um jogador, apesar da
raiva e de sentimentos adversos de insatisfação, é justamente o desejo de obter a vitória
e, com isso, satisfação.
O sentimento de vitória e conquista é, geralmente, o maior motivo que leva os
usuários a trapacearem.
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3 Desenvolvimento do trainer

Tendo em vista as mais variadas formas de ataque que um jogo multiplayer pode
sofrer e como as empresas adotam mecanismos de segurança para se precaver, nesta
seção foi desenvolvido um pequeno trainer com apenas uma funcionalidade (visto que a
ideia, aqui, empregada neste projeto é de tão somente análise e compreensão).
As seções a seguir apresentam as especificações do software desenvolvido e as
tecnologias empregadas neste pequeno sistema.

3.1 Requisitos
Com a intenção de criar um sistema com funcionalidades mínimas, mas
suficientemente adequadas para os objetivos finais deste trabalho, foi levantado um
conjunto mínimo de requisitos funcionais e não funcionais. As próximas seções listam
esses

requisitos

por

funcionalidade

do

trainer

elaborado.

3.1.1 Trainer DLL Hacking

Requisitos Funcionais:

1. Prover criação de thread ao ser injetado em um processo existencial e em
execução de algum jogo multiplayer;
2. Possibilitar o usuário possuir uma máscara (máscara que só pode ser utilizada
mediante aquisição da moeda virtual presente no jogo) sem nunca ter adquirido a
moeda virtual do jogo;
3. Ser capaz de abrir uma sessão de protocolo de transferência (FTP) para um
determinado site;
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4. Criar pasta em um servidor FTP;
5. Enviar informações de password e senha da conta de acesso do usuário a um
servidor após ativação da funcionalidade de obter máscara;
6. Apresentar uma interface em preto e branco para o usuário;
7. Apresentar mensagem de crédito de criação após o processo de injeção de
código;

Requisitos Não-Funcionais:

1. Ser executado em Windows;
2. Não trafegar dados criptografados;e
3. Funcional apenas em um único jogo multiplayer.

3.2 Diagrama de classes
O diagrama de classes irá descrever a estrutura do sistema que será
desenvolvido, apresentando os seguintes componentes:
1. Uma classe
2. Uma interface
3. Um tipo de dado
4. Um componente

Neste projeto, o tipo utilizado será apenas o de classe. A classe será desenhada
utilizando linguagem UML (Linguagem de Modelagem Unificada) [16] onde são
apresentados o nome da classe, seus atributos os tipos destes, suas operações/métodos
com, ou não, parâmetros e o tipo de retorno dessas operações.
Na figura 9, é possível visualizar uma relação direta entre o uso da classe
―MyCodesCheats‖ com algum jogo. Ou seja, após o projeto compilado e gerado uma
biblioteca de vínculo dinâmico (DLL), este pequeno arquivo é injectado em um jogo em
execução, e as funcionalidades da classe são ativadas conforme manipulação do usuário.
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Figura 9 - Diagrama de classe do trainer em desenvolvimento

Conforme ilustrado pela figura 9, nosso pequeno sistema será composto por
apenas uma única classe denominada como ―MyCodesCheats‖ que será chamada após o
processo de injeção de código em um jogo. A lista de atributos da classe pode ser
visualizada na figura 10. Esta seção é opcional e quando utilizada deve descrever, em
formato de linha única, o nome do atributo munido do seu tipo.

Figura 10 - lista de atributos da classe MyCodesCheats

Conforme Donald Bell [16] ―No entanto, um diagrama de classes que será usado
para gerar código precisa de classes cujos tipos de atributo sejam limitados aos tipos
fornecidos pela linguagem de programação ou aos tipos incluídos no modelo que
também serão implementados no sistema.‖. Assim, é importante salientar a cognição de
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boas práticas ao que se refere a linguagem de programação utilizada na implementação
do sistema. Dessa forma, seus diagramas ficam mais associadas a realidade tecnológica
adotada e tendem a possuir um fluxo de compreensão simples, mas muito eficiente no
que diz respeito a interpretação da codificação por parte de um terceiro.
Observe que na figura 10, o sistema possui quatro (4) atributos descritos:


password – senha da conta de acesso ao jogo



login – nome de usuário de acesso ao jogo



pointerBase - endereço (ponteiro base) base para cálculo do endereço correto de
acesso ao password e senha da conta de usuário em memória.



offset_0 - apontador para auxílio do cálculo do endereço correto de acesso ao
password e senha da conta de usuário em memória

Figura 11 - lista de operações/métodos da classe MyCodesCheats

Além do diagrama de classes possuir, opcionalmente, uma lista de atributos este
também pode possuir uma lista de operações/métodos, um parâmetro de entrada (o
nome do parâmetro munido do seu tipo) e um valor de retorno do método de algum tipo
específico (int, string, double, char, float e outros) ou não (void). A figura 11, ilustra a
lista de métodos utilizados na construção desse trainer.
Note que na figura 11, o sistema possui sete (7) operações descritas:

1. setMascara - apontador para auxílio do cálculo do endereço correto de
acesso ao password e senha da conta de usuário em memória.
2. setLogin - atribui um valor, recebido por parâmetro, ao atributo de
password.
3. sePassword - atribui um valor, recebido por parâmetro, ao atributo de
password.
4. getLogin - retorna o valor do atributo login.
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5. getPassword - retorna o valor do atributo password.
6. getAccount - retorna os valores dos atributos de password e senha.
7. calcAddress - calcula o endereço de memória associado ao password e senha
de usuário e, posteriormente, chama os métodos ‗seLogin‘ e ‗setPassword‘
passando valores por parâmetro a essas duas operações.

3.3 Casos de uso
Conforme visto anteriormente, o diagrama de classes é apenas um dos mais
variados e possíveis diagramas existentes na linguagem de modelagem unificada, ou
simplesmente UML. Os casos de uso não são diferentes. Mas antes de tentarmos
entender um pouco sobre os casos de uso, é necessário compreender que a UML possui
diagramas que são enumerados em dois grupos: diagramas estruturais (como o diagrama
de classes que irá representar a estrutura ―estática‖ das classes do sistema
implementado) e os diagramas comportamentais.
Ainda sobre este último grupo, os diagramas de caso de uso demonstram o uso
das funcionalidades do sistema e de possíveis comportamentos perante eventualidades
―imaginadas‖ ou testadas em ambiente controlado (jUnit como exemplo de framework
de testes). Os casos de uso são uma forma prática de representação da interação dos
usuários para com o sistema. Assim, temos três princípios elementares nesse diagrama:
Ator, Caso de uso e o relacionamento. Dessa forma, é necessário salientar que, assim
como muitas outras técnicas que englobam a UML, o caso de uso [17] visa especificar
as funcionalidades do software em desenvolvimento e, com isso, documentar o sistema
para auxiliar os desenvolvedores na implementação do mesmo.
Mais adiante veremos em detalhes o uso do diagrama para auxiliar a implementação
do trainer proposto neste projeto. Antes disso, vamos empregar três casos de uso:
Injetar o trainer, manipular máscara do personagem e enviar dados de password e
senha para um servidor FTP. Abaixo seguem os detalhes de cada um dos casos de
uso:

Caso de uso: Injetar o trainer
Ator principal: Usuário/Cheater
Interessados e interesses:
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Usuário/Cheater: deseja injetar o trainer em um processo de um
jogo em execução para poder desfrutar de suas funcionalidades e,
com isso, obter vantagem ilícita perante os demais jogadores.



Desenvolvedor/Hacker: almeja o sucesso do usuário ao injetar o
trainer com sucesso para que ele, como hacker, possa capturar
informações.

Pré-condições: Possuir o trainer atualizado localmente e um injetor de DLL
Pós-condições: Após injetar o trainer, aparecer mensagem de crédito
Cenário de sucesso principal:


O usuário acessa um fórum que disponibiliza trainer‘s para
diversos jogos.



O usuário realiza cadastro no fórum.



O usuário seleciona o trainer desejado e realiza o download.



O usuário possui um injetor de DLL.



O usuário executa o injetor de DLL e seleciona o trainer baixado
anteriormente.



O usuário coloca o nome do processo do jogo a qual deseja
utilizar o trainer.



O usuário inicia o jogo.



O trainer é injetado com sucesso e aparece mensagem de
créditos.

Fluxos alternativos:


O fórum não está disponível.



O link de download está corrompido.



O usuário seleciona erroneamente o trainer.



O usuário coloca erroneamente o nome do processo do jogo.



O jogo está em manutenção.



Não aparece nenhuma mensagem de créditos, ou seja, o trainer
não foi injetado com êxito ou aparece mensagem de falha geral
ou falta de algum componente para o bom funcionamento do
software.
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Figura 12 - Diagrama caso de uso injetar o trainer

Caso de uso: Manipular máscara do personagem
Ator principal: Usuário/Cheater
Interessados e interesses:


Usuário/Cheater: deseja manipular a máscara do personagem para
obter um item que, teoricamente, o mesmo não deveria possuir
segundo as regras do jogo. Com isso, obter vantagem ilícita
perante os demais jogadores.

Pré-condições: Possuir o trainer atualizado localmente e um injetor de DLL
Pós-condições: Após injetar o trainer, aparecer mensagem de crédito e, quando o
usuário estiver no inventário de itens do jogo, ativar a funcionalidade de
manipulação de máscara do personagem.
Cenário de sucesso principal:


O usuário possui um injetor de DLL.



O usuário executa o injetor de DLL e seleciona o trainer baixado
anteriormente.



O usuário coloca o nome do processo do jogo a qual deseja
utilizar o trainer.



O usuário inicia o jogo.



O trainer é injetado com sucesso e aparece mensagem de
créditos.



O usuário aguarda processamento das configurações do jogo
serem concluída.
32



O usuário informa dados de password e senha para se logar com
sua conta no servidor do jogo.



O usuário acessa os recursos de inventário da conta.



O usuário ativa a funcionalidade, no trainer, de manipulação da
máscara do personagem.

Fluxos alternativos:


O usuário seleciona erroneamente o trainer ou o trainer não é
injectado com sucesso e, por consequência, não aparece nenhuma
mensagem de créditos.



O jogo não processar as configurações.



O jogo está em manutenção e não pode se logar com o servidor
ou o usuário informa dados de acesso inconsistente.



O recurso de inventário está indisponível.



A funcionalidade ativada no trainer não funciona.

Figura 13 - Diagrama caso de uso manipular máscara do personagem

Caso de uso: Enviar dados de password e senha para um servidor
Ator principal: Sistema
Interessados e interesses:
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Desenvolvedor/Hacker: almeja os dados de acesso do usuário que
utiliza seu trainer.

Pré-condições: O usuário estar logado no servidor com o trainer ativado
Pós-condições: Dados de senha e login enviados para um servidor FTP
Cenário de sucesso principal:


O usuário executa o injetor de DLL e seleciona o trainer baixado
anteriormente.



O usuário coloca o nome do processo do jogo a qual deseja
utilizar o trainer.



O usuário inicia o jogo.



O trainer é injetado com sucesso e aparece mensagem de
créditos.



O usuário aguarda processamento das configurações do jogo
serem concluída.



O usuário informa dados de password e senha para se logar com
sua conta.



O sistema enxerga o usuário logado.



O sistema abre conexão com a internet.



O sistema se comunica com o servidor FTP informando dados de
acesso.



O sistema cria uma pasta no servidor FTP e atribui ao título o
password e senha do usuário logado no jogo.



O sistema encerra conexão com o servidor FTP.

Fluxos alternativos:


O usuário seleciona erroneamente o trainer ou o trainer não é
injectado com sucesso e, por consequência, não aparece nenhuma
mensagem de créditos.



O jogo não processar as configurações.



O jogo está em manutenção e não pode se logar com o servidor
ou o usuário informa dados de acesso inconsistente.
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O sistema não enxerga o usuário logado por estar com dados
desatualizados ou ter sido mal programado.



O sistema não consegue abrir conexão com a internet.



O sistema não consegue se comunicar com o servidor FTP pelo
mesmo estar fora do ar ou a conta de usuário está desativada ou
por outros fatores.



O sistema atribui o título da pasta com password e senha de
usuário inconsistente pelo mesmo ter sido mal programado.

Figura 14 - Diagrama caso de uso enviar dados de password e senha para um servidor
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3.4 Diagrama de atividades
Para obter maior compreensão e esclarecimentos quanto ao desenvolvimento do
sistema, foi feito o desenvolvimento do diagrama de atividades [18]. Este é só mais um
dos diversos diagramas existentes na UML que são utilizados para auxiliar na
documentação e modelagem de sistemas orientados a objeto. Neste sentido, o diagrama
de atividades pode ser empregado no uso das atividades de modelagem de fluxos de
ações sequenciais que ocorrem em um sistema. Esse diagrama também consegue
prover, além do fluxo de ações e por intermédio destes, tratamento de alternativas a
determinadas ações. Esses tratamentos tornam o sistema mais íntegro e de fácil
compreensão e análise, ainda mais quando deparamos com o uso de técnicas gráficas
para demonstrá-lo. E, com isso, uma excelente técnica na captura de requisitos em
sistemas.

Figura 15 - Diagrama de atividades

Na figura 15, é demonstrado o fluxo de atividades desenvolvido neste sistema
com o uso do diagrama de atividades. Inicialmente o usuário se depara com a ação de
acessar um fórum com a temática voltada ao mundo dos cheats. Depois, o usuário
realiza o download do trainer (caso não consiga, todo o fluxo é encerrado) e então inicia
o seu injetor de DLL (o trainer foi compilado em extensão DLL) e inicia o jogo. Caso o
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servidor do jogo não esteja em manutenção, os dados de configurações gerais do jogo
são carregados e posteriormente o usuário informa sua senha de acesso. Caso o servidor
do jogo esteja indisponível o fluxo é encerrado, caso contrário o sistema (código
malicioso embutido no trainer), automaticamente, abre conexão com o servidor FTP e
cria uma pasta dentro deste com atribuição do password e senha do usuário ao título da
pasta e encerra a conexão.
O segundo fluxo trata-se do usuário acessar o inventário de itens de sua conta,
caso esteja disponível, ele, então, ativa a funcionalidade de manipulação da máscara do
personagem no trainer. Quando o usuário estiver satisfeito, ele encerra o jogo
encerrando, assim, o fluxo de atividades.

3.5 Tecnologias empregadas
Para a implementação do trainer foram utilizadas ferramentas relativamente
simples de desenvolvimento e aplicação. Aqui o objetivo é mostrar que qualquer
usuário com pouco conhecimento em programação pode desenvolver um software com
código malicioso se o mesmo estiver mal-intencionado. Além disso, existem milhares
de trainers (open source) disponibilizados pelos mais diversos fóruns (estrangeiro ou
nacional), uma vez que a comunidade cheater é bem ativa no mundo dos games e em
especial nos jogos online massivos onde os quais são os principais alvos.

3.5.1 Microsoft Visual Studio Community 2017

O Microsoft Visual Studio Community¹ é uma IDE (Ambiente de
Desenvolvimento Integrado) para IOS, Android, Windows, Web e nuvem. O software é
para estudantes e colaboradores de softwares livres (open source) e indivíduo
disponibilizado pela empresa Microsoft Corporation. Essa IDE, será utilizada neste
projeto com o uso da linguagem de programação C++, suas ferramentas de compilação
e seu quadro de componentes de fontes.
———————————————————————————————————
¹

‖Microsoft Visual Studio Community‖ https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/vs/community. Acessado em 18

Nov. 2018
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3.5.2 C++

O C++² é uma linguagem de programação orientada a objetos sendo muito
popular no mundo. É utilizada para desenvolver uma ampla variedade de aplicações
como jogos, software de desktop, aplicações web, aplicações de rede, driver de
dispositivos, aplicações estatísticas, criação de bibliotecas e muitos outros. Por várias
décadas essa linguagem tem sido utilizada para resolver os mais diversos problemas
corporativos, além de possuir um grande número de desenvolvedores ao redor do
mundo. O C++ também possui compatibilidade retroativa com a linguagem C, o que
expande suas aplicações e garante interoperabilidade e portabilidade das aplicações
legadas.

3.5.3 Biblioteca Iostream.h

Iostream.h³ é uma das bibliotecas padrões de uso do C++ que contempla uma
variedade de classes, funções e variáveis que são utilizadas para facilitar o
desenvolvimento de aplicações.

3.5.4 Biblioteca String.h
String.h⁴ é um cabeçalho que define um tipo de variável, uma macro e várias
funções que manipulam matrizes de caracteres. Este será utilizado na ―conversão‖ de
uma estrutura em decimal obtida pelos ponteiros de memória para compreensão humana
dos dados da senha de usuário.

———————————————————————————————————
² ―C++‖ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh279654.aspx. Acessado em 18 Nov. 2018
³ ―Iostream.h‖ https://devdocs.io/cpp/header/iostream. Acessado em 18 Nov. 2018
⁴ ―String.h‖ https://devdocs.io/cpp/header/string. Acessado em 18 Nov. 2018
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3.5.5 Biblioteca Windows.h
Windows.h⁵ é um cabeçalho do windows que fornece todas as funções da API
do Windows, macros e tipos de dados para as linguagens de programação C++ e C. Por
possuir um grande número de funções do Windows, pode ser adicionado a projetos por
intermédio do uso do cabeçalho ―<windows.h>‖. É muito útil no desenvolvimento de
bibliotecas estáticas ou bibliotecas de vínculo dinâmico (caso do trainer aqui em
desenvolvimento).

3.5.6 Biblioteca Process.h
Process.h⁶ é um arquivo de cabeçalho que, como os demais cabeçalhos, possui
diversas declarações, funções e macros existenciais no uso de encadeamento e
processos. Muito usado na criação e manipulação de Threads em aplicações
corporativas.

3.5.7 Biblioteca wininet.h
Wininet.h⁷ essa biblioteca, ou interface de aplicativos (API), permite a interação
de aplicações com protocolos de rede como FTP e HTTP. Dessa forma, é possível
acessar recursos da web para manipulação e transmissão de dados. Muitas sessões e
funções podem ser utilizadas desde abertura à conexão com a internet até criação de
sessões e manipulação de autenticação.

3.5.8 Cheat engine
O cheat engine⁸ é uma ferramenta open source utilizado na modificação da
estrutura (memória) de um jogo, com objetivo de obtenção de facilidades no jogo com o
———————————————————————————————————
⁵

―Windows.h‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/winprog/using-the-windows-headers. Acessado

em 18 Nov. 2018

⁶ ―Process.h‖ https://www.digitalmars.com/rtl/process.html.

Acessado em 18 Nov. 2018

⁷ ―Wininet.h‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/wininet/index.
⁸ ―Cheat engine‖ https://www.cheatengine.org/aboutce.php.

Acessado em 18 Nov. 2018

Acessado em 18 Nov. 2018
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auxílio de um memory scammer. Será utilizado a versão 6.8.1 que é distribuída
gratuitamente pelo site do fabricante.

3.6 Hackeando o jogo
Esta seção trata dos métodos e do uso das ferramentas utilizadas no
desenvolvimento da aplicação (trainer). Mostrando a implementação, obtenção de
dados do jogo e a manipulação do protocolo de rede FTP. Em essência, esta seção trata
da construção do projeto.

3.6.1 Obtendo informações do jogo com o uso do Cheat engine

Com o uso dessa ferramenta, iremos varrer a memória virtual do jogo (em
execução) e iremos capturar informações necessárias para o processo de implementação
do trainer. Em um primeiro momento, iremos capturar os dados de senha do usuário.
Observe a figura 16, nela é mostrado uma lista de processos em execução no sistema a
qual a ferramenta irá ―apontar‖ para poder utilizar recursos como o memory scammer.

Figura 16 - Lista de processos
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Depois de selecionado o processo a qual se deseja atacar, o atacante irá se logar
com uma conta ―fake‖ (conta utilizada para fins maliciosos como criação de novos
cheats). É interessante observar que, na maioria dos jogos online, os dados de senha do
usuário logado não ficam salvas em memória, contudo, no caso do jogo em estudo neste
projeto, essas informações podem ser facilmente rastreadas através da leitura da
memória do processo.
O resultado final pode ser observado na figura 17. É extremamente vantajoso o
hacker trabalhar com os dados em memória, isso evita a necessidade de algoritmos de
captura de entrada (capturar o que foi teclado pelo usuário) que é facilmente detectado
pelos antivírus. E para contornar esse problema é necessário o uso de engenharia social,
normalmente, ou de algum software de proteção de código como o themida⁹ da empresa
Oreans Technology, para burlar o sistema de proteção do antivírus.

Figura 17 - Lista de processos

———————————————————————————————————
⁹ ―Themida‖ https://www.oreans.com/themida.php. Acessado em 18 Nov. 2018
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Após obter os endereços referentes à senha de usuário, é necessário calcular o
seu ponteiro de memória. A maioria dos jogos online possuem mecanismo de memória
virtual dinâmica, ou seja, o endereço capturado do password da conta de serviço da
figura 17 era ―096446D0‖, esse endereço pode ser alterado ao decorrer dos eventos que
se seguirem no jogo ou quando o jogo for reiniciado. Dessa forma, é necessário calcular
o ponteiro base para que sempre que o jogo for iniciado, esse ponteiro base será
calculado mediante deslocamento de memória ou simplesmente offset. Cada offset
desloca o endereço em 1 byte, ou seja, se você possui um endereço base como
―0BA54321‖ e um offset com o valor ―00‖ apontando para o endereço: ―0CE00321‖, se
alterarmos esse primeiro offset para ―01‖, teremos o deslocamento de 1 byte de distância
em relação ao valor anterior, ou seja, o novo valor de endereço apontado será o
―0CE00322‖. Mas isso em teoria, na prática isso nem sempre acontece pois existem
áreas ―ocultas‖ em memória ou existem algum tipo de proteção contra escrita e, nesse
caso, não há uma forma exata de resolver esse tipo de problema, mas geralmente podese resolvê-lo ao finalizar alguma thread de proteção que esteja executando em conjunto
ao módulos do processo do jogo observado.
Para calcular o endereço de memória base (ponteiros) iremos utilizar o recurso
denominado ―Pointer Scanner‖ do cheat engine. Esse recurso é como um varredor de
ponteiros de memória de um processo que esteja sendo atacado, o resultado final disso é
o ponteiro (endereço base) e os deslocamentos (offset) de endereço. Como dito
anteriormente, como, nesse caso, os endereços obtidos em memória do jogo a qual
estamos atacando são dinâmicos, devemos utilizar desses recursos para que toda vez
que o jogo seja reiniciado ou que seja executado ações dentro do jogo, o endereço de
destino seja sempre alcançado. Dessa forma, teremos resolvido um problema primário
dos trainers que é o não funcionamento de suas funções devido ao uso equivocado de
ponteiros que não funcionam bem para determinados sistemas operacionais ou que só
funciona na máquina local a qual foi obtido. Embora o cheat engine seja uma
ferramenta excelente que explora muito bem o recurso Poninter Scanner, outros
softwares como o Artmoney¹⁰ também pode ser utilizado para esse fim.

———————————————————————————————————
¹⁰ ―Artmoney‖ http://www.artmoney.ru/. Acessado em 18 Nov. 2018
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Figura 18 - Visão geral do recurso de Pointer Scanner do cheat engine

A figura 18 representa a visão geral de configurações do recurso Poninter
Scanner. O resultado da busca pode ser visualizado na figura 19. Note que esse
resultado não é necessariamente válido. Embora tenham sido encontrados mais de 700
mil ponteiros para o endereço referente ao valor de password, ao reiniciar o jogo esses
valores podem ser todos inválidos. Muitas vezes esse processo de cálculo dos ponteiros
de memória são árduos e demandam um bom tempo. Além disso, o processo de
escaneamento consome uma grande quantidade de memória do sistema e de
processamento, causando aumento da temperatura geral da máquina e podendo gerar
arquivos com vários GB de tamanho. Todo esse processo de obtenção de ponteiro de
memória, se repete para qualquer funcionalidade que eventualmente seja necessário
para agregar ao trainer.
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Figura 19 - Resultado final do scanner

3.6.2 Obtendo o método de manipulação da máscara do personagem
Para obtermos sucesso na criação de qualquer funcionalidade ―extra‖ para
atribuirmos ao nosso trainer em produção, é necessário desenvolver um pensamento
lógico e muitos testes até chegarmos ao sucesso ou não. Na questão das máscaras, um
pensamento lógico seria imaginar que para cada máscara existente no jogo existe um
identificador. Obtendo o identificador de uma máscara é o primeiro passo para o
sucesso da funcionalidade de manipulação da máscara do personagem.
Poderíamos alterar o identificador da máscara padrão do personagem por
qualquer outro, teoricamente isso deveria funcionar muito bem. Contudo, como estamos
tratando de um jogo online massivo, qualquer alteração no lado cliente podem ser
apenas uma alteração ―visual‖ ou comumente chamado de ―client side‖. Por outro lado,
o jogo, no lado cliente, pode possuir mecanismos de proteção contra alteração de
valores locais conforme evidencia na figura 20, onde mostra a máscara principal sendo
alterado para uma máscara qualquer e, em seguida, recebendo a mensagem ―Não é
possível equipar por problema de rede‖.

Figura 20 - Alteração do ID da máscara padrão sem sucesso
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Não obstante, toda e qualquer alteração forçada de valores da máscara padrão do
personagem ou qualquer outro mecanismo que envolve um procedimento parecido com
este, é sensato imaginar que a mensagem de erro será informada ao usuário, ou, nesse
caso, ao hacker. Basicamente, podemos imaginar dois cenários possíveis: o primeiro
seria a completa remoção dessa proteção no lado cliente, o que seria algo impossível
dado que a mensagem de erro parece nos informar que a proteção foi ativada no lado do
servidor e não somente no cliente. Como não é possível obter acesso ao servidor, não
nesse caso em particular, não há muito o que se fazer. Contudo, bugs acontecem e pode
ser que funcione caso a segurança no lado cliente seja de fato removida e, para isso,
podemos contar com o uso da ferramenta ProcessHacker¹¹ para rastrear detalhes sobre o
processo em execução e poder manipulá-lo.
Muitos anti-hackers detectam essa ferramenta como maliciosa ao sistema do
jogo. E como os módulos de segurança estão, geralmente, entrelaçados aos processos do
jogo, podemos varrer as Threads em execução do mesmo e optar, por exemplo, por
―matá-las‖ para que certas ações no jogo possam ser desligadas. Muitos hackers
utilizam esse procedimento principalmente para desenvolverem bypass completos ou
quase (um bypass completo consiste na completa remoção das atividades do anti-hacker
do jogo e um bypass incompleto consiste na remoção parcial do anti-hacker, geralmente
o jogo fica sem a proteção por alguns minutos até perder a conexão com o servidor
automaticamente).
O segundo cenário seria pensarmos em, por exemplo, remover a máscara
principal do personagem e, posteriormente, atribuirmos um novo valor de máscara no
local. A figura 21 demonstra esse feito.
Curiosamente o servidor do jogo grava essa informação e o personagem, de fato,
fica sem a máscara padrão equipada. Mesmo reiniciando o jogo, a máscara padrão não é
equipada automaticamente e, com isso, conseguimos manipular o valor da máscara
padrão que estará atribuída com 0 (zero), para um novo valor de qualquer outra
máscara.
———————————————————————————————————
¹¹ ―ProcessHacker‖ https://processhacker.sourceforge.io/. Acessado em 18 Nov. 2018
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Em nosso exemplo, utilizaremos uma máscara rara no jogo o qual custa cerca de
3 mil cash (cash é o nome da moeda virtual utilizada pelo jogo) pelo uso mensal da
mesma. O pacote de 6 mil cash (pacote com menor valor comercializado pela empresa
do jogo em questão) custa R$ 15,00 reais. Só com o uso dessa função estamos
acarretando em um prejuízo de, pelo menos, R$ 7,50 reais para a empresa mensalmente.
Perceba que estaremos utilizando apenas uma função. Poderíamos programar várias
outras funcionalidades ao trainer e elevar esse valor para centenas de reais, uma avaria
incalculável quando mensurado ao número de jogadores que, porventura, venham a
utilizar dessa aplicação. Com isso, temos a primeira funcionalidade a ser colocada ao
trainer; aliás, a primeira e última. O processo descrito na seção anterior será utilizado na
obtenção dos dados necessários para a implementação deste pequeno projeto.

Figura 21 - Alteração do ID da máscara padrão com sucesso

3.7 Implementação do trainer
Esta seção tratará da implementação do trainer. Parte do código fonte será
estudado nesta seção.

3.7.1 Visão da classe MyCodesCheats

Esta classe trata das funcionalidades do trainer como obtenção dos dados de
acesso do usuário ao servidor do jogo e da manipulação da máscara do personagem. Na
figura 22, está o código fonte da classe MyCodesCheats definida pelo arquivo de
cabeçalho ―MyCodesCheats.h‖. Note que os atributos estão ―separados‖ por uma linha
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de comentário para melhorar a organização do código. O seu construtor inicia alguns
dos atributos da classe e os métodos seguem o padrão de boas práticas em C++.

Figura 22 - Código fonte da classe MyCodesCheats

A MSDN (Microsoft Developer Network¹²) é uma “área” da empresa que
administra o contato direto entre a instituição e os desenvolvedores e testadores de
software, em especial àqueles que utilizam os serviços da Microsoft. Assim, a
construção dessa classe foi embasada com os aspectos sugeridos pela comunidade, a
classe começa com a importação das bibliotecas de uso que estão sendo declarados
em outro arquivo denominado “myIncludes.h”.
O código inicia com a construção da diretiva #ifndef para averiguar as
condições de verificadores que porventura sejam definidos no arquivo de codificação,
no caso, definimos o nome do arquivo na linha seguinte “MYCODECHEATS”. A
interface da classe se inicia, todos os atributos foram declarados como privados (não
podem ser manipulados diretamente por outro arquivo) seguido dos métodos e
construtor que são públicos. Nesse caso em particular, o desenvolvedor pode optar
por iniciar os valores dos atributos direto no construtor. Esse arquivo de cabeçalho,
sua classe será implementada em um arquivo CPP.

———————————————————————————————————
¹² “MSDN” https://msdn.microsoft.com/pt-br/. Acessado em 20 Nov. 2018

47

3.7.2 Implementação da classe MyCodesCheats

Na implementação da classe, no arquivo CPP, é incluído (importado) o arquivo
de cabeçalho da classe ao qual se deseja implementar. Em todo início de código se
coloca o tipo do método implementado seguido do nome da classe separado por ‗::‘
(dois pontos) seguido do nome do método. Na figura 23, está exposto o código de
implementação do método ―setMarcara()‖. Como esse código será injetado em um
processo e lido na memória deste, o uso do typedef (palavra reservada) DWORD¹³ (com
32 bits de espaço) é bem útil ao invés de utilizar valores em bits para dimensionar o
tamanho de espaço para se armazenar informações. Dessa forma, o código fica mais
atraente e de fácil compreensão, ainda mais quando tratamos do fato de estarmos
calculando endereços de memória e utilizando essa estrutura seguido de valores no
formato hexadecimal.
Quando utilizamos (DWORD*) significa que está sendo convertido um valor
para um ponteiro DWORD e o *(DWORD*) significa que aquele valor anterior está
referenciando esse ponteiro para um valor DWORD. Em suma o trecho ―DWORD
*NSD_1‖ está dizendo que deseja o endereço a qual o valor da minha palavra reservada
está associado.
Isso é necessário para calcular o endereço ao qual se encontra o valor
correspondente à máscara para que o mesmo possa ser manipulado. Em seguida, é
considerado uma condição que averigua se o usuário está com o capacete padrão
equipado no trecho:
“if (*(DWORD*)(*(DWORD*)NSD_2 + offset_02) != 0x00) {”

———————————————————————————————————
¹³ ―DWORD‖ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc230318.aspx. Acessado em 20 Nov. 2018
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Caso essa condição seja uma verdade, o usuário terá esta funcionalidade no
trainer o mesmo automaticamente removerá o capacete padrão do personagem e em
seguida irá equipá-lo com um novo. Caso contrário o trainer só atribuiu o valor do
capacete novo no lugar a qual pertencia o capacete padrão do personagem conforme o
trecho de código:
“else {
*(DWORD*)(*(DWORD*)NSD_2 + offset_02) = (DWORD)700122;”

Figura 23 - Implementação do método setMascara

O próximo método que será implementado, trata-se do ―calcAddress‖ que
basicamente irá calcular os endereços de memória a qual está configurado os dados de
senha do usuário e esse mesmo será atribuído ao atributo ―password‖ conforme figura
24. O uso do ―this->‖ é para referenciar o nome de variável (atributo) da minha classe.
Esse método, ainda, chama dois outros ―setLogin‖ e ―setPassword‖ passando dados por
parâmetro.

Figura 24 - Implementação do método calcAddress
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Na figura 25, está exposto a implementação dos métodos: setLogin,
setPassword, getLogin, getPassword e getAccount. Os métodos de ―set‖ atribuem um
valor passado por parâmetro aos atributos que estejam especificados por estes e, neste
caso, alimentando os atributos: password e senha. Os métodos ―get‖ retornam os
valores associados aos atributos da classe. O método getAccount, em particular, retorna
uma concatenação das variáveis login e password.

Figura 25 - Implementação do método setLogin, setPassword, getLogin, getPassword e getAccount

3.7.3 Implementação do cabeçalho conectionFTP.h

Esse arquivo contém a implementação do código malicioso (cavalo de troia) a
qual será responsável pela comunicação e abertura com o servidor FTP e passagem de
informações (nesse caso, os dados de usuário) para o mesmo. O código de
implementação desse cabeçalho é mostrado na figura 26.
O pragma comment¹⁴ está sendo utilizado para incluir o uso da biblioteca (lib)
wininet.lib, para o funcionamento da implementação do cabeçalho, uma vez que é
utilizado funcionalidades específicas dessa biblioteca. Resumindo, é incluída uma
espécie de comentário no código objeto que o compilador irá gerar em seu processo de
compilação e esse mesmo comentário será lido pelo linker¹⁵ ao processar os arquivos de
objeto. Em seguida, é declarado o nome da função ―SendForMySessionFTP‖ com o tipo
inteiro retornando sempre uma saída de sucesso.
———————————————————————————————————
¹⁴ ―pragma comment‖ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/7f0aews7.aspx.

Acessado em 20 Nov. 2018

¹⁵ ―linker‖ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y0zzbyt4.aspx. Acessado em 20 Nov. 2018
50

É declarado uma variável do tipo ―MyCodesCheats‖ para que se possa trabalhar
com os métodos implementados nesta classe. Em seguida, é chamada a função
―calcAddress()‖ para carregar os valores de senha do usuário e atribuí-los aos atributos
da classe para posteriormente serem concatenados e retornados pelo método
―getAccount()‖. Utilizamos o objeto cout para auxiliar no passo-a-passo do processo de
comunicação com o servidor FTP apenas para melhorar a nossa visualização desse
sistema com fins de estudo. No mundo real isso jamais aconteceria. O usuário, em
hipótese alguma, deveria estar ciente dessa informação.

Figura 26 - Implementação do cabeçalho conectionFTP.h

Primeiramente uma sessão com a internet deve ser criada. Como as handles [19]
da biblioteca do WinINet são do tipo HINTERNET e suas funções retornam
identificadores HINTERNET, elas serão muito utilizadas em todos os processos de
implementação nesse cabeçalho, inclusive. Essas handles são mantidas em formato
hierárquico de árvore conforme ilustrado na figura 27.

51

Figura 27 - Hierarquia da handles HINTERNET

Fonte: docs.microsoft.com

Rastreando a lógica dessa árvore hierárquica, utilizaremos na construção do
código malicioso boa parte das funcionalidades informadas na figura 27. Ao iniciarmos
a abertura da sessão pelo protocolo FTP, utilizamos a função InternetConnect¹⁶. Seus
parâmetros de entrada correspondem ao formato:
void InternetConnectA(
HINTERNET
LPCSTR

hInternet,

lpszServerName,

INTERNET_PORT nServerPort,
LPCSTR

lpszUserName,

LPCSTR
DWORD
DWORD
DWORD_PTR

lpszPassword,
dwService,
dwFlags,
dwContext);

Abaixo as descrições dos parâmetros.


hInternet




lpszServerName




Identificador do InternetOpen

Identifica o host do servidor de internet

nServerPort


Porta do controle de transmissão (TCP/IP)

———————————————————————————————————
¹⁶―InternetConnect‖https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/Wininet/nf-wininet-internetconnecta.
Acessado em 20 Nov. 2018
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lpszUserName







Nome de usuário para efetuar logon ao servidor FTP

lpszPassword


Senha de usuário para efetuar logon ao servidor FTP



Tipo de serviço



Opções de uso para o serviço fornecido



Identificador

dwService

dwFlags

dwContext
do

contexto

da

aplicação

desenvolvida

Os dados de configuração da função InternetConnect podem ser visualizados na
figura 26. Todos os dados são específicos para obter sucesso na comunicação com um
servidor FTP. Observe que não há tratamento de erros ou exceções, isso é intencional. O
tratamento de erros e exceções, a nível de código, pode trazer comportamentos
indevidos aos olhos da maioria dos sistemas anti-hacker e, com isso, o trainer ser
detectado. É só uma forma de precaução que a maioria dos desenvolvedores abordam na
implementação de seus trainers. O próximo passo é o uso da função FtpOpenFile¹⁷, que
irá iniciar o processo de geração de um arquivo remoto em um servidor FTP. Seus
parâmetros de entrada correspondem ao formato:
void FtpOpenFileA(
HINTERNET hConnect,
LPCSTR

lpszFileName,

DWORD
DWORD

dwAccess,
dwFlags,

DWORD_PTR dwContext);

———————————————————————————————————
¹⁷

―FtpOpenFile‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/Wininet/nf-wininet-ftpopenfilea. Acessado

em 20 Nov. 2018
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Onde:


hConnect







A sessão de FTP aberta

lpszFileName


Nome do arquivo



Tipo de acesso ao arquivo



Condições de ocorrência da transferência



Identificador

dwAccess

dwFlags

dwContext
dos

dados

da

aplicação

Por fim, a conexão com a sessão é encerrada utilizando a função
InternetCloseHandle. Em suma ao chamar a função SendForMySessionFTP, ela irá
abrir uma conexão com um servidor FTP alimentando esta requisição com os dados
necessários para a ponte entre a aplicação e o servidor. Posteriormente, uma pasta é
criada no servidor FTP com o título contendo a senha de acesso ao jogo o qual o
Cheater (trapaceiro) utilizou o trainer, e a conexão com a sessão é, então, finalizada.
Todo esse processo leva cerca de 4 segundos, ou seja, após o usuário ativar a
funcionalidade de manipulação da máscara, em alguns segundos o sistema envia seus
dados de acesso ao hacker que, com isso, poderá acessar as contas de quem acessou o
seu trainer. Contudo, nesse pequeno sistema poderíamos obter mais dados de acesso do
usuário além da senha da conta de acesso ao jogo como: dados bancários, dados das
senhas salvas por navegadores da internet, apagar arquivos de registro do sistema
operacional e, com isso, danificar o sistema e muito mais.

3.7.4 Arquivo principal Main.cpp

A implementação desse arquivo tratará as chamadas da classe MyCodesCheats.h
e do arquivo conectionFTP.h. Neste, foram implementadas 4 funções sendo estas:
ManipulaMascara, imprime, thread e DllMain.
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Figura 28 - Implementação da função ManipulaMascara

A figura 28 mostra o código de implementação da função ManipulaMascara. O
usuário, ao pressionar a tecla F11, o sistema chama a função setMascara que irá
manipular as informações do capacete do personagem in-game (no jogo) e a função
SendForMySessionFTP, que irá capturar as informações de acesso do usuário ao
servidor do jogo e informará ao usuário, por meio do objeto cout, que a máscara foi
ativada com sucesso. Repare que não há tratamento de exceção, o bloco try e except
foram colocados para evitar eventuais bug‘s no trainer, (ao calcular um endereço de
memória que não existe, automaticamente é desabilitado), pois não existe tratamento de
erro definido.

Figura 29 - Implementação da função imprime

Essa função irá criar, utilizando a função AllocConsole¹⁸, um novo console onde
o qual será responsável pela interface de comunicação com o usuário utilizando a
função freopen¹⁹ para redirecionar o fluxo de mensagens do objeto cout para o console
aberto. A função SetConsoleTitle²⁰ irá atribuir um texto a esse console aberto.

——————————————————————————————————
¹⁸ ―AllocConsole‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/allocconsole. Acessado em 20 Nov. 2018
¹⁹ ―freopen‖ https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/wk2h68td.aspx. Acessado em 20 Nov. 2018
²⁰ ―SetConsoleTitle‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsoletitle. Acessado em 20 Nov. 2018
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Figura 30 - Implementação da função thread

A função thread, irá chamar a função imprime e ManipulaMascara, este último
com um loop infinito no bloco while. Esta função é a que será chamada na criação do
thread no processo a qual o trainer for injetado.

Figura 31 - Implementação da função DllMain

A função DllMain²¹ é uma opção para entradas na criação de aplicações
compiladas como em DLL. Ela é baseada em um dos artigos no site de desenvolvedores
da Microsoft, MSDN, como explicado na seção 3.7.1.
Quando esse arquivo DLL compilado for injetado em algum processo em
execução no sistema operacional do usuário, a função de entrada irá processar chamadas
ao LoadLibrary²² (mapeia o arquivo DLL para um espaço de endereço na memória do
processo de chamada) e FreeLibrary²³ (diminui a contagem de referências do módulo
que será carregado e desmapeia quando a contagem chegar em zero, ou seja, quando a
thread em execução for eliminada por algum motivo do processo a qual estava em
execução).

———————————————————————————————————
²¹ ―DllMain‖ https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/aa910684.aspx. Acessado em 20 Nov. 2018
²² ―LoadLibrary‖ https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/aa909187.aspx. Acessado em 20 Nov. 2018
²³ ―FreeLibrary‖ https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/aa909042.aspx. Acessado em 20 Nov. 2018
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Os parâmetros de entrada da função correspondem ao formato:
BOOL WINAPI DllMain(
HANDLE hModule,
DWORD dwReason,
LPVOID lpvReserved);

Onde:


hModule
 Endereço de base da DLL ou identificador



dwReason
 Entrada

da

DLL

(nesse

caso,

definido

como

DLL

como

DLL_PROCESS_ATTACH)


lpvReserved
 Outros

aspectos

de

inicialização

da

DLL_PROCESS_DETACH ou DLL_PROCESS_ATTACH

Quando a DLL for injetada no processo e a função DllMain for carregada com o
valor de entrada ―DLL_PROCESS_ATTACH‖ (perceba que na implementação da
função existe uma condicional que verifica o tipo de entrada da DLL), será criada uma
thread (a função _beginthread²⁴ irá criar uma thread e, posteriormente, a execução da
rotina start_address que será o endereço inicial da execução da nova thread) no
processo a qual a DLL for injetada, e irá retornar, ao término, um true. Note,
novamente, que as questões de exceções não são tratadas nessa função. Por exemplo,
um possível tratamento é a chamada à função LoadLibrary retornando um NULL e não
conseguindo alocar a DLL a um espaço de memória ao processo o qual o mesmo está
sendo injetado. Por fim, uma caixa de diálogo contendo os créditos de desenvolvimento
do trainer será exibida ao usuário após injetar a DLL com sucesso utilizando a função
MessageBox²⁵. O projeto é compilado e gerado um arquivo DLL.

———————————————————————————————————
²⁴ ―_beginthread‖ https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/kdzttdcb.aspx.

Acessado em 20 Nov. 2018

²⁵―MessageBox‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-messagebox.

Acessado

em 20 Nov. 2018
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4 Testes

Com o objetivo de averiguar o funcionamento do trainer, colher seus resultados e
analisá-los. Serão abordados os seguintes métodos de testes:
1. Teste de funcionamento
2. Teste de atividades
3. Teste de segurança

Todos os três casos de testes serão vistos nas próximas seções. A configuração
do sistema (ambiente de teste) está disposta na tabela 1. Esses dados são de suma
importância para análise geral do funcionamento do trainer, uma vez que o cálculo do
próprio ponteiro de memória pode não funcionar para determinados sistemas. A
estrutura geral do jogo pode ser distinta em diferentes sistemas para seu bom
funcionamento e determinados arquivos podem não existir e influenciar nas
funcionalidades do trainer desenvolvido. A figura 32 (abaixo deste parágrafo) ilustra a
tela de interação do trainer com o usuário. Essa tela é composta por uma única
informação (uma funcionalidade) que auxilia o usuário na manipulação da única função
do sistema hacking. O visual é um resultado direto da função (imprime) vista na figura
29 da seção 3.7.4 .
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Figura 32 - Tela de interface do trainer

Tabela 1 - Configuração da máquina utilizada nos testes

4.1 Teste de funcionamento
O teste de funcionamento consiste na visão do usuário como um todo. Ou seja,
como o usuário deveria possivelmete manipular o trainer e seus resultados obtidos. O
objetivo, aqui é tão somente verificar o funcionamento efetivo do trainer. Os passos
seguintes simulam os possíveis eventos de uso da ferramenta hacking. Esses mesmos
são ilustrados por uma série de figuras de forma linear.

1. Iniciar o jogo;
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Figura 33 - Launcher de abertura de um jogo qualquer

2. Aguardar processos de carregamento dos módulos necessários para o
funcionamento do jogo;

Figura 34 - Processo de carregamento dos módulos de um jogo qualquer

3. Logando ao servidor;

Figura 35 - Tela de password

4. Injetar o código (trainer) malicioso no jogo; e
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Figura 36 - Mensagem de créditos do trainer

5. Ativar funcionalidade do trainer apertando a tecla F11 e vislumbrar seu efetivo
funcionamento.

Figura 37 - Ativação da funcionalidade do trainer

4.1.2 Considerações finais do teste de funcionamento

Para a máquina com as configurações especificadas na tabela 1, pode ser
observado o pleno funcionamento do sistema hacking. Os endereços (ponteiros de
memória) utilizados até o presente momento desse teste, não foram alterados por
intermédio de alguma atualização de patch do jogo. E, portanto, não houve necessidade
de atualizá-los. Geralmente, os trainers precisam ser atualizados apenas para alterar os
ponteiros de memória e, eventualmente, os offset devido alguma atualização de arquivos
do jogo.
Normalmente não há uma situação de segurança onde o trainer deixa de
funcionar devido alguma solução tecnológica adotada pela administração do jogo online
(essa solução é geralmente atualizar os módulos de segurança do anti-hacker a fim de
detectar a forma com a qual o sistema do trainer ataca o jogo e, com isso, sempre que o
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usuário injetar o código malicioso o mesmo será detectado como uma ameaça pelo
sistema de segurança do jogo. Esse assunto será abordado de forma mais ampla na
seção 4.3).

4.2 Teste de atividades
Para a análise dos testes de atividades, será utilizada a ferramenta
ProcessHacker (mais detalhes da ferramenta na seção 3.6.2). Esse teste consiste na ideia
de analise do fluxo de atividades do trainer desde sua criação até a sua utilização.
Como visto na seção 3.7.4, a implementação da função DllMain trabalha apenas com
um

ponto

de

entrada,

dentre

os

vários

existentes.

Trata-se

do

―DLL_PROCESS_ATTACH‖. Antes de falarmos um pouco a respeito, vamos entender
como funciona o fluxo de ponto de entrada de uma biblioteca de vínculo dinâmico.
Basicamente, quando a aplicação desenvolvida é inicializada ou finalizada uma
thread (processos ou pequenos subsistemas), este irá chamar a função correspondente
ao ponto de entrada e o sistema implementado tem o dever de tratar essa chamada. Esse
fluxo é idealizado pela DLL, ao chamar a função de ponto de entrada, utilizando as
funções LoadLibrary e FreeLibrary, como mencionado na seção 3.7.4. O próprio site de
desenvolvimento da Microsoft, sugere uma consulta ao manual de boas práticas
recomendadas para APIs que são seguras para serem chamadas na função DllMain:
Dynamic-Link Library Best Practices²⁶
Quando uma thread é criado, todos os módulos de uma DLL serão carregados e
esse é o fluxo normal para o parâmetro conhecido: DLL_THREAD_ATTACH²⁷. O
processo atual, então, cria uma nova “perna” ou segmento. Ou seja, isso é o que
geralmente irá ocorrer ao iniciar um processo de um jogo qualquer, seja ele online ou
offline (jogo sem acesso à internet).

———————————————————————————————————
²⁶

―Dynamic-Link Library Best Practices‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/dlls/dynamic-link-

library-best-practices. Acessado em 30 Nov. 2018

²⁷

―DLL_THREAD_ATTACH‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/dlls/dllmain. Acessado em 30

Nov. 2018
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Por outro lado, esse fluxo é completamente diferente quando uma thread carrega
uma DLL, caso a DLL não esteja mapeada (LoadLibrary) no processo a qual foi
injetado, observando o cenário atual do projeto aqui estudado, ela terá que sofrer esse
fluxo

de

mapeamento

e

a

função

DllMain

chamará

o

parâmetro

DLL_PROCESS_ATTACH²⁸. É importante salientar que, caso a DLL já esteja
carregada, já tenha sido injetada no processo do jogo massivo alvo do ataque, a função
DllMain, então, não será chamada novamente. Contudo, a contagem de referências ao
módulo será incrementada (monitorada pelo FreeLibrary).
Segundo o artigo de Raymond Chen [20], existem vários processos que acabam
utilizando o uso de muitas funcionalidades na DllMain, sem o desenvolvedor conseguir
controlar o que deve ou não ser invocado. Um excelente exemplo é quando o seu
projeto compilado como uma biblioteca (DLL) é carregado apenas por estar sendo
―arrastada‖ como uma dependência para alguma outra DLL de terceiros.
O grande problema desse cenário para o código implementado no projeto aqui
estudado, o fato de ser criado uma thread (_beginthread, visto na seção 3.7.4) é por si só
muito problemático para o desenvolvedor do trainer. Uma vez que o mesmo não dispõe
de qualquer recurso para controle de qual thread (no caso desse projeto em particular,
só está sendo trabalhado com o fluxo de um único thread) enviará a mensagem
DLL_PROCESS_ATTACH. E, com isso, dificultando a criação de thread em jogos com
sistema anti-hacker bem eficiente. Na seção 4.3, averiguaremos que esse cenário de
proteção não se aplica ao jogo a qual estamos atacando. Mesmo que o jogo em si seja
consumido por milhões de usuários e proveja uma alta receita à empresa, a mesma não
parece se importar tanto com esse “detalhe” atualmente.

———————————————————————————————————
²⁸

―DLL_PROCESS_ATTACH‖ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/dlls/dllmain. Acessado em 30

Nov. 2018
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Após compreendermos um pouco dos mecanismos de funcionamento de ataque
do trainer a algum jogo qualquer, vamos analisá-lo em um cenário real. Como
mencionado anteriormente, para tal análise será utilizada a ferramenta ProcessHacker.
Este mesmo software possui o recurso de injeção de DLL, utilizaremos para essa
análise. Na figura 38, é mostrado uma coleção de Threads carregadas pelo processo
principal do jogo. Cada thread possui uma série de módulos internos com diversas
funcionalidades específicas para determinadas ações que venham a ocorrer dentro da
jogatina do usuário.
Tentar manipular as informações de alguma dessas threads como: suspender,
finalizar ou mesmo alterar o seu nível de prioridade pode acarretar em uma série de
eventos que resultam nas mais variadas anomalias. Abaixo são apresentados alguns
exemplos.

1. Crash


O jogo deixa de funcionar por uma série de fatores e, geralmente, o sistema
solicita ao usuário uma mensagem de feedback.

2. Travamentos


O jogo pode simplesmente travar ou apresentar muita instabilidade;



Se houver travamento crítico, o driver gráfico da máquina do usuário pode
deixar de funcionar por um tempo ou mesmo ocasionar erros de parada no
sistema operacional (mais conhecidos como: erros de ―tela azul‖); e



Aumento do uso de CPU.

3. Funções in-game


Algumas funcionalidades do jogo podem simplesmente não estarem mais
acessíveis.

Os problemas são inúmeros e difíceis de serem catalogados, dado o uso de
diferentes tecnologias para cada jogo massivo. Assim, o desenvolvedor do trainer deve
possuir a habilidade e o conhecimento necessário para criar um software que não
prejudique o sistema do usuário como um todo, tão pouco o seu próprio sistema.
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Figura 38 - Coleção de Threads de um processo de um jogo qualquer

Na figura 39, é possível observar o momento onde o qual a DLL (trainer) é
injetado no processo do game e a função LoadLibrary começa a agir. Perceba que até o
presente momento, a função LoadLibrary está apenas mapeando um espaço de memória
a fim de alocar a Thread nova no processo ―pai‖ ou processo a qual o código, nesse
caso, malicioso está sendo injetado.

Figura 39 - Carregamento da função LoadLibrary
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Na figura 40, são mostrados os módulos que estão embutidos na thread que foi
criada no processo de injetar a DLL (trainer) e, posteriormente, criação desse
subsistema. Note que há nomes bem específicos como a função de manipulação da
máscara do personagem e de eventos de captura de teclas (GetKeyState) vistos na seção
3.

Figura 40 - Visão dos módulos da Thread ucrtbase

Na figura 41, é mostrado o resultado da chamada à função ―AllocConsole‖ que é
responsável por criar uma interface de interação com o usuário. No entanto, não é
recomendável utilizá-lo uma vez que o mesmo acaba consumindo um pouco mais de
recursos de processamento do sistema. Ou seja, caso o trainer tenham inúmeras
funcionalidades, é aconselhável ao desenvolvedor não utilizar esse recurso de interação
com o usuário.
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Figura 41 - Host de janela do console aplicado diretamente em um processo por intermédio da
chamada da função “AllocConsole”

4.2.1 Considerações finais do teste de atividades

Para as considerações finais dos testes de atividades, vamos analisar
graficamente (recurso obtido pelo programa ProcessHacker) e de forma temporal, os
níveis de processamento do jogo. Vamos analisar o gráfico da figura 42.

Figura 42 - Níveis de processamento do jogo

Os momentos estão descritos a seguir:


X1: abertura do jogo;
 Níveis de processamento estáveis. Utilizando entre 2~4% de cpu.



X2: carregamento das configurações gerais do jogo;
 Observa-se picos de processamento mais elevados quando há
necessidade de carregar arquivos pesados. Utilizando entre 4~15% de
cpu.



X3: processo de password no servidor;
 Apenas um pico que está relacionado com o processo de validação da
conta de usuário e autorização de conexão ao servidor. Utilizando entre
7~10% de cpu.



X4: usuário autenticado e em atividade direta com o jogo;
 Alguns picos acontecem em decorrência do fluxo de interação do usuário
com o jogo online. Utilizando entre 7~13% de cpu.



X5: injetado o código malicioso ao processo; e
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 As atividades de processamento do jogo aumentam drasticamente.
Utilizando entre 15~17% de cpu.


X6: ativando funcionalidade do trainer.
 Note que há um momento de queda do processamento geral do sistema
entre os momentos X5 e X6. Isso ocorre quando o usuário ativa a
funcionalidade de manipulação da máscara que, sem o mesmo perceber,
irá disparar um evento interno no trainer para estabelecer conexão com
um servidor FTP e, com isso, ocorre o deadlock [21] de software. Ou
seja, todo o processo de eventos e atividades do trainer ficam esperando
o processo de conexão com o servidor FTP ser estabelecido e finalizado.
Por um breve momento, todas as funcionalidades do trainer ficam
indisponíveis. Esse problema pode ser facilmente contornado ao criar
uma thread específica para tratar de todos os processos de conexão com
o servidor FTP e outra que fique responsável pelas funcionalidades
gerais do trainer. Contudo, isso irá gerar mais uso de processamento
(não é exatamente um grande problema dado que o fluxo de conexão
com o servidor FTP e suas atividades duram cerca de 5 segundos e ao
término a thread responsável pelas manipulações deste é finalizada a fim
de evitar consumo desnecessário de processamento). Utilizando entre
7~20%

de

cpu.

Em suma, um sistema trainer mal implementado pode acarretar uma série de
problemas, o artigo de Raymond Chen se aplica bem nesse contexto (quando o
desenvolvedor, por não conhecer ou mal intencionado, manipula a função DllMain de
forma equivocada), que vão desde o uso drástico de processamento da cpu (ocasionando
perda de performance geral do sistema e diminuindo a vida útil do hardware) até
travamentos de drivers como o gráfico e afins. Além disso, pode corromper os arquivos
do sistema operacional e causar uma série de transtornos ao usuário que esteja
consumindo esse tipo de produto.

4.3 Teste de segurança
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Os testes de segurança estão centrados na aplicação e no usuário. Para o usuário,
será utilizado a ferramenta Rpe (sniffer) mencionado na seção 2.2.3.3. Para a aplicação,
assim como nos testes de atividades, será utilizada a ferramenta Process Hacker.
Ambas as ferramentas têm por objetivo final analisar e validar informações que
possam ser úteis tanto para o usuário como para as empresas de entretenimento que
administram jogos online massivo. Esse teste visa analisar as questões de segurança do
usuário, que poderá ter suas informações roubadas pelo atacante. E análise das questões
de segurança diretamente ligadas ao jogo que foi atacado.

4.3.1 Teste de segurança centrado no usuário

De antemão o melhor mecanismo de segurança que o usuário pode adotar é
simplesmente não baixar nenhum software de terceiros para trapacear em qualquer que
seja o jogo, em especial, aos jogos online onde o qual o Cheater (trapaceiro) prejudica a
jogatina de múltiplos jogadores. Não sendo esse o caso, o primeiro passo seria a
realização de uma varredura no arquivo em busca de atividade maliciosa. Isso pode ser
feito pelo antivírus do usuário ou por sites como o VirusTotal²⁹ que se encarrega por
analisar o arquivo inserido em busca de malware. A figura 43, mostra o resultado de
análise do trainer, aqui implementado. A aplicação web (VirusTotal), utilizou 66
ferramentas de detecção e nenhuma destas identificou qualquer anomalia na aplicação
(trainer) analisada.

———————————————————————————————————
²⁹ ―VirusTotal‖ https://www.virustotal.com/. Acessado em 30 Nov. 2018
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Figura 43 - Resultado de análise do trainer (horseFTP.dll) no site VirusTotal
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Muito embora nada tenha sido detectado, sabemos muito bem que existe um
código malicioso rodando dentro do algoritmo da aplicação. As boas práticas de
programação da linguagem C++, munido de documentação de uso abrangente (como é o
caso da API wininet visto na seção 3.5.7) auxiliam o desenvolvedor a implementar um
―código malicioso‖ que não é enxergado como tal aos olhos dos mecanismos de
detecção da tecnologia que esteja sendo utilizada na análise. Esse fato se comprova ao
analisar os resultados obtidos pelo scanner do VirusTotal, na aba de detalhes, é possível
enxergar as bibliotecas de uso da aplicação como pode ser observado na figura 44. Caso
o fato de abrir conexões com o servidor FTP fosse, de certa forma, uma atividade
maliciosa, todas as 66 ferramentas de análise utilizada pela aplicação (VirusTotal) não
deixariam a aplicação (trainer) em análise passar. Ou seja, o que impacta diretamente
na detecção ou não é a forma com a qual o desenvolvedor irá implementar o software e
como este irá se comportar.

Figura 44 - Detalhes de importação do arquivo analisado pelo site VirusTotal

Note, ainda, que, diferente da maioria dos malware que acabam gerando
arquivos, mexendo de forma grotesca nos registros do sistema operacional, tentando
deletar arquivos sem privilégios, capturando tudo que é digitado pelo usuário e criando
arquivos de log com tais informações a fim de enviá-los diretamente da máquina do
usuário para um servidor utilizando algum protocolo de rede para tal, pode ser
facilmente identificado como atividade maliciosa. Diferentemente desses aspectos, o
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diferencial da implementação da DLL (trainer) é que ele apenas realiza uma conexão
com o servidor, o que não é necessariamente uma atividade maliciosa dado que vários
programas confiáveis fazem diversas conexões certificadas remotamente e avisam ao
usuário do mesmo. E, além disso, não realiza nenhum tipo de upload direto da máquina
do usuário, tão pouco cria arquivos locais, apenas envia uma solicitação de criação de
pasta no servidor FTP com informações capturadas em memória. Esse processo, além
de muito simples, não é visto como uma atividade maliciosa e como não há atividades
que requerem controle do firewall do Windows, o mesmo não alerta ao usuário que está
ocorrendo uma ponte da máquina deste para uma outra.
O protocolo de rede FTP, utiliza a porta 21 para estabelecer conexão e a porta 20
para transferir dados e justamente essa última porta não é utilizada nesse sistema
trainer. Portanto, uma outra forma eficiente de barrar qualquer tipo de conexão indevida
ou mesmo criar alertas ao usuário, seria a criação de regras específicas no firewall do
Windows quanto ao uso da porta 21, nesse caso em particular. Dessa forma, o código
malicioso do trainer, aqui desenvolvido e analisado, não só deixaria de funcionar, mas
como o usuário teria certeza de que esse arquivo contém atividade maliciosa.
Utilizando a ferramenta Rpe, figura 45, para analisar o fluxo de tráfego de
pacotes que chegam e saem de uma aplicação (nesse caso, de um jogo massivo
qualquer) foram capturados 5 pacotes que saíram da aplicação (jogo) observada, dentre
os quais:


O primeiro e o segundo pacote consistem nas credenciais de autenticação do
usuário em seu servidor FTP;



O terceiro e quarto pacote estão relacionados com a ação de criar uma pasta
dentro do servidor FTP; e



O quinto pacote consiste na informação a qual o nome da pasta será atribuído.
A coluna ―Packet‖ se refere ao número de pacote (identificação). A coluna

―Source‖ e ―Destination‖ referem-se a origem e destino do pacote. A coluna ―size‖, ao
tamanho de informação contido no pacote. A coluna ―Function‖, ao tipo de função que
enviará os dados. A coluna ―Data‖, ao que existe dentro do pacote (nesse caso, é legível
as informações de credenciais de comunicação com o servidor FTP e o tipo de
informação que será enviada para atribuir ao nome de uma pasta, nesse caso, os dados
de senha do usuário que esteja utilizando o trainer. Uma vez que essas informações não
foram criptografadas).
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Figura 45 - Visão de captura de pacotes da ferramenta Rpe (sniffer)

Na figura 46, é mostrado o arquivo gerado dentro do servidor FTP. Foi utilizado
uma aplicação web para se comunicar com o servidor e retornar as informações deste.
Existem muitas maneiras de se conectar com um servidor FTP e manipular seus dados.

Figura 46 - Arquivo gerado dentro do servidor FTP

O uso da ferramenta Rpe, foi apenas uma solução focada em uma aplicação.
Para poder observar, individualmente, o fluxo de entrada e saída de pacotes de um jogo
massivo. Existem vários outros softwares de análise de tráfego de rede que funcionam
muito bem e podem auxiliar o usuário na monitoração do fluxo de pacotes que chegam
e saem da máquina.

73

4.3.2 Teste de segurança centrado na aplicação

Existem muitas técnicas de segurança, soluções tecnológicas de software, que
são aplicadas atualmente nos mais variados contextos de jogos atualmente. Sem dúvida,
possuir um anti-hacker rodando em conjunto com o processo do jogo é quase que uma
obrigação para as grandes empresas de jogos no cenário nacional e internacional.
Contudo, nem todas as empresas investem pesado nesse sistema que é a primeira
barreira de proteção da aplicação como visto na seção 4.2 onde o qual o trainer, aqui
desenvolvido, funciona muito bem no jogo a qual estamos realizando uma série de
testes. Dado que o mesmo não possui uma ferramenta anti-hacker, mas sim um sistema
de geração de logs (veja na figura 47).

Figura 47 - Arquivo de log (BC.log) gerado pelo jogo

Ou seja, o sistema de detecção de anomalias do jogo, outra camada de proteção,
grava todas as atividades do usuário em um arquivo log. Esse arquivo log é, então,
enviado aos servidores do jogo e analisado. Constatado alguma irregularidade é
aplicado uma penalidade ao usuário seguindo as regras gerais de uso do software (jogo).
Assim, nesse cenário em particular, a empresa que administra o jogo prefere aplicar
inúmeras punições aos usuários que utilizam de recursos contrários às regras gerais de
uso do jogo, do que investir em sistemas de detecção e controle de código malicioso que
venham a atacar o sistema (jogo).
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Na figura 48, é mostrado um novo módulo (código malicioso do trainer) dentro
dos módulos do jogo que foi atacado. Inclusive, são explorados os imports que o trainer
está utilizando em suas atividades. Todas essas informações são bem claras e
transparentes não só ao usuário como ao sistema. Então, mecanismos de detecção de
atividades [22] podem ―ler‖ os eventos de seus módulos que foram carregados e
identificar alguma irregularidade e, com isso, identificar que o jogo a qual o sistema
anti-hacker está protegendo, foi atacado. Existem muitos sistemas anti-hacker no
mercado que são eficiente e podem ser utilizados nos mais variados jogos online.

Figura 48 - Funcionalidades importadas do trainer

4.3.3 Considerações finais do teste de segurança

Os testes de segurança foram idealizados para analisar como é fácil e eficiente
embutir um código malicioso (cavalo de troia) dentro de um sistema trainer e obter
inúmeros dados sem consentimento do usuário. Foi analisado e elaborado formas de
prevenção contra-ataque desse mesmo código malicioso em qualquer tipo de jogo ou
aplicação geral.
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5 Conclusão

Neste trabalho, buscou-se, compreender os cenários de jogos eletrônicos, em
especial aos jogos massivos, no que diz respeito ao âmbito de ataques e os malefícios
que estes podem ocasionar para a indústria de games em geral. Com essa visão,
procurou-se obter as causas prováveis de jogadores ―trapaceiros‖ e dos desenvolvedores
de código malicioso, tanto para o usuário final quanto para a aplicação a qual o código
será injetado, para compreender um pouco mais os motivos que levam tais indivíduos a
agirem de tal maneira. Prejudicando toda uma cadeia de produção que vai desde os
desenvolvedores do software (jogo), direito judicial, até o usuário que irá consumir tal
aplicação.
Foi desenvolvido um pequeno sistema (trainer) para simular, em ambiente
controlado, como seria um provável ataque de injeção de código malicioso em um jogo
online, coletando seus resultados e posteriormente submetidos à análise.
Essa análise, então, foi embasada nos aspectos de segurança que envolvam,
principalmente, o uso de ferramentas anti-hacker. Contudo, neste cenário em particular
não se pode analisar tecnicamente os impactos que tal aplicação maliciosa teria ao se
confrontar com uma primeira ―barreira‖ de segurança. Sendo assim, conclui-se que: o
jogo a qual os testes foram submetidos, possui um sistema de segurança completamente
comprometido e suscetível a ataques de código malicioso.
Por outro lado, a implementação da aplicação (trainer) também teve como
objetivo, além dos aspectos de segurança para com o jogo a qual o mesmo irá atacar, a
segurança do usuário que irá consumir tal ferramenta. Foi constatado, na seção de testes
de segurança (4.3), a alta probabilidade do desenvolvedor (hacker) obter dados sigilosos
do usuário da aplicação sem nenhum consentimento do mesmo. O hacker, com tais
informações, pode descobrir um meio de entrar em contato com o dono dos dados
surrupiados e, com isso, suborná-lo com fins ilícitos. Muitas vezes, esse tipo de trauma,
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psicológico pode ser um pequeno gatilho para um problema ainda maior como: raiva
excessiva, medo, pânico, depressão, constrangimento e muitos outros.
Além das instituições que administram e/ou distribuem jogos eletrônicos
contarem com soluções tecnológicas eficientes para assegurar, ao menos tentar, a
proteção do seu produto, possui, inclusive, o braço da lei para auxiliar nessa ―guerra aos
trapaceiros‖. Em 2015, pela lei de proteção dos direitos intelectuais que é consequência
da titularidade do jogo de computador (software/aplicação), imagem e marca, artigo 5°
inciso XXIX da Constituição Federal e pela Lei n. 9.279/96, entre outras que garantem
proteção intelectual ao programa de computador. Pela justiça de São Paulo, foi
deflagrado pela empresa Ongame uma ação [23], movida pela mesma, contra um site
que fornecia programas ilegais aos usuários do jogo pelo qual esta mesma empresa
administrava, até então, no Brasil. Dessa forma, muitos outros sites que ofereciam
programas contrários às regras de uso geral do jogo da instituição citada acima, foram
processadas e condenadas.
Por fim, os resultados obtidos atingem o objetivo deste trabalho. Contudo, pelas
limitações nos testes, não se pôde concluir o total funcionamento da aplicação (trainer)
desenvolvida em todos os cenários possíveis de uso. E, com isso, limitando-se às
análises e resultados dos testes de segurança de um único ambiente.

5.1 Limitações deste trabalho
Vale ressaltar as seguintes limitações encontradas neste trabalho, que impactam
diretamente os resultados:


Dado que a aplicação (trainer), construída para estudos, pode ter
comportamentos distintos para cada versão do sistema operacional Windows.
Nos testes realizados, foi testado o funcionamento desta aplicação apenas em um
sistema e não nos mais variados ambientes. O que faz com que os resultados
analisados não sejam abrangentes em todos os cenários;



Pelo fato de o jogo atacado não possuir um sistema anti-hacker eficiente, não se
pôde explorar muito os mecanismos de defesa e ação; e



Nos testes de atividades, para validar a completude geral da aplicação (trainer),
seria preciso uma bateria de testes nos mais variados perfis de hardware a fim de
obter precisão nos dados obtidos.
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5.2 Trabalhos futuros
A possibilidade de trabalhos futuros para com um assunto não muito abordado,
é, contudo, viável e uma realidade. Ao passo em que a indústria de jogos eletrônicos
está cada vez mais alavancando o cenário econômico dos países e aumentando
exponencialmente o número de consumidores neste setor. É natural o aumento do
número de usuários que tentam explorar falhas e obter vantagem e, com isso, gerando
muito prejuízo social e financeiro para as empresas do setor. Nesse contexto, a
necessidade de investimentos e estudos em segurança da aplicação se torna mais forte e
um diferencial para jogos online que acolhem milhões de usuários. No futuro, novos
mecanismos de defesa contra as mais variadas ameaças serão desenvolvidas.
Outra possibilidade é explorar o estudo e desenvolvimento de código malicioso
que ataca o software (jogos). Além da aplicação (trainer) estudado ao longo deste
trabalho, outros tipos de aplicações de mesmo teor e ainda mais elaboradas serão
desenvolvidas em conformidade com o avanço da indústria dos jogos e dos próprios
mecanismos de defesa do mesmo.
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