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<------------------------%%%% ATENÇÃO / ALERT %%%%--------------------------->
GRAU DE ACESSO: Cliente
A informação expressa neste documento é propriedade do CERT-IPN, e pode ser
apenas lida, copiada, distribuída, impressa ou acedida pelo CERT-IPN e pelo
respectivo cliente referido no documento. Caso não seja nenhum dos dois, não
continue a ler este documento. A afirmação anterior está protegida pela
legislação em vigor.

ACCESS LEVEL: Client
The information expressed in this document is property of CERT-IPN, and can
only be disclosed, distributed, copied, read, used, printed or accessed by
CERT-IPN and the respective client identified above. If you are not either,
please stop here. The previous statement are protected by the effective law.
<------------------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%--------------------------->

[----------------------------::IDENTIFICAÇÃO::-------------------------------]
N.C.:                   2312
NOME:                   Silfolex, LDA.
RESPONSÁVEL:            Eng. António Silva
CONTACTO:               asila@silfolex.pt
MEIO DE TRANSMISSÃO:     E-Mail Encriptado (PGP)
[----------------------------------::#::-------------------------------------]

[-------------------------::ÂMBITO DE RESULTADOS::---------------------------]

DOMÍNIOS:       silfolex.pt ; silfolex.com.pt
SEGMENTOS:     127.0.0.0/23

[----------------------------------::#::-------------------------------------]

[-------------------------------::RESULTADOS::-------------------------------]

Nesta secção são apresentados todos os dados relativos as vulnerabilidades 
detectadas. Todos os endereços não listados correspondem a endereços que não
responderam positivamente a nenhum dos testes feitos.

0X01 NÚMERO DE ENDEREÇOS VIVOS: 2371
0X02 NÚMERO DE ENDEREÇOS COM PELO MENOS UM VULNERABILIDADE: 345
0X03 NÚMERO DE ENDEREÇOS ONDE FOI POSSÍVEL EXECUTAR PELO MENOS UM TESTE: 402
0X04 NÚMERO TOTAL DE VULNERABILIDADE ENCONTRADAS: 487
0X05 PERCENTAGEM TOTAL DE ENDEREÇOS VULNERÁVEIS: 14.6%
0X06 PERCENTAGEM DE ENDEREÇOS VULNERÁVEIS EM RELAÇÃO A 0X03: 85.8%

ENDEREÇO: 127.0.0.45
VULNERABILIDADE: Acesso por SNMP com permissões apenas de leitura
DESCRIÇÃO: A possibilidade de aceder a um sistema usando SNMP pode, no mínimo,
representar a maneira de um possível atacante obter informação descritiva
desse sistema. Dependendo do sistema, as informações obtidas podem variar
entre simples identificações de fabricante até a totalidade das configurações
usadas no sistema, ou até mesmo a identificação de software que esteja a ser
executado localmente. Independentemente do tipo de informação possível de
obter, o acesso por SNMP com permissões de leitura é um vulnerabilidade grave.
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[------------------------------------::#::-----------------------------------]


