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Resumo    
Muitas organizações utilizam teste de segurança (também conhecidos como testes de 

penetração) para validar a segurança de suas redes. Neste tipo de teste, o profissional 

que testa a segurança faz o papel de um hacker e tenta ao máximo invadir o ambiente 

de T.I. da organização. O propósito é encontrar quaisquer vulnerabilidades e determinar 

como exploits poderiam ser usados nelas, em um ataque real de hacker. A ideia é que 

um bom teste de segurança revele como um hacker entra nos sistemas da organização 

antes que um ataque aconteça de verdade. Testes de penetração corretos ajudam orga-

nizações a encontrar os problemas de uma forma mais gerenciável e com melhor cus-

to-benefício.

No entanto, hoje em dia, os hackers estão sempre desenvolvendo novos métodos de 

ataque e frequentemente usam machine learning (ML) para lançar ataques automatica-

mente. As equipes de segurança da empresa e os “testadores de penetração profission-

ais” ficam sob uma enorme pressão para conseguir resolver bem as tarefas.

A Ridge Security está mudando o jogo com o RidgeBot, um robô inteligente de validação 

de segurança. Este robô é fabricado com um vasto conhecimento de ameaças, vulnera-

bilidades e exploits, e equipado com as técnicas de hacking mais avançadas. O RidgeBot 

age como um verdadeiro hacker, localiza implacavelmente, usa exploits e documenta as 

suas descobertas. O RidgeBot automatiza os testes de penetração, reduzindo os custos 

com a habilidade de rodar em escala. Eles funcionam dentro de um escopo definido e 

replicam, instantaneamente, para endereçar estruturas altamente complexas.

A Ridge Security capacita as empresas e as equipes de aplicativo web, DevOps, ISVs, 

governos, sistema de saúde, educação, qualquer um responsável por garantir a segu-

rança do sistema, a testar os seus sistemas de forma eficiente e com custo baixo.

A Ridge Security proporciona serviços contínuos de validação de segurança. Dá suporte 

aos testadores de segurança para superar as limitações de experiência e conhecimento, 

e sempre desempenhar em alto nível. A mudança de testes de um trabalho intensivo e 

manual para uma automação por máquina alivia a severa escassez atual de profissionais 

de segurança. Isto permite com que os especialistas deixem de fazer este trabalho inten-

sivo para dedicar mais energia à pesquisa de novas ameaças e novas tecnologias. 

• Melhora a eficiência e a cobertura do teste de segurança.

• Reduz o custo da validação de segurança

• Protege continuamente o ambiente de T.I.

• Produz resultados confiáveis e acionáveis para diferentes acionistas
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Funções Chave do RidgeBot    
Em uma dada tarefa, o RidgeBot automatiza o processo inteiro do ataque. Quando ele 

se conecta com o ambiente de T.I. da organização, o RidgeBot automaticamente desco-

bre todos os tipos diferentes de ativos na rede e utiliza os dados de conhecimento de 

vulnerabilidades para minar o sistema alvo. Uma vez que o RidgeBot descobre as vulner-

abilidades, ele usa as técnicas de hacking que estão gravadas nele e usa bibliotecas de 

exploits para lançar um ataque real contra a vulnerabilidade. Se bem-sucedido, a vulner-

abilidade é validada, e toda a transação de kill chain é documentada. O RidgeBot fornece 

uma rica análise para avaliação de risco e priorização, exportando um relatório detalhado 

com conselho de remediação. O RidgeBot é construído com um “cérebro” poderoso que 

contém algoritmos de inteligência artificial e uma base de conhecimento especializado 

que o guia na seleção do ataque, lançando ataques iterativos, que são baseados em 

aprendizados ao longo do caminho, para alcançar uma cobertura mais abrangente de 

teste e uma inspeção mais profunda. Devido a sua facilidade de uso e a sua escalabili-

dade ilimitada, o RidgeBot é adotado tanto por grandes organizações quanto por equipes 

menores de desenvolvimento de aplicativos Web.

• Autodescoberta de ativos O RidgeBot consegue identificar automaticamente vários tipos 
de ativos, incluindo redes, hosts, aplicativos, plugins, imagens, dispositivos IoT (internet das 
coisas), e dispositivos móveis.

• Minar a vulnerabilidade O RidgeBot alavanca a plataforma de inteligência de ameaça da 
Ridge Security que inclui 2 bilhões de dados de inteligência de segurança, 100 milhões de 
bibliotecas de ataque, e 150 mil bibliotecas de exploit.

• Exploits de vulnerabilidade O RidgeBot suporta vários modos de ataque que atendem as 
diferentes necessidades dos clientes e automaticamente verifica a eficácia das descobertas de 
vulnerabilidade e garante que os resultados do teste sejam precisos, confiáveis e utilizáveis.

• Priorização de risco O RidgeBot visualiza a kill chain e quantifica os riscos baseado nos 

fatores múltiplos que dão uma ideia clara para as organizações do que focar primeiro.

Descoberta de ativos Baseado em técnicas 

de rastreamento inteligente e algoritmos de 

impressão digital, descobre vários tipos de 

ativos de T.I.: IPs, domínios, hosts, OS, aplica-

tivos, websites, plugins e dispositivos de rede.

Exploit de vulnerabilidade Usa uma 

sandbox inteligente para simular ataques do 

mundo real com toolkits. Coleta mais dados 

para um novo ataque em uma fase pós 

violação.

Minar a vulnerabilidade  Utiliza ferramentas 

proprietárias de digitalização, a nossa rica 

base de conhecimento de vulnerabilidades e 

eventos de violação de segurança, e também 

diversos modelos de risco.

Priorização de risco  Forma, automatica-

mente, uma visão analítica, visualiza uma kill 

chain e exibe um script do hacker. Mostra 

resultados de hacking como dados e privilé-

gios escalados dos objetos comprometidos.
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Arquitetura do sistema do RidgeBot
O sistema do RidgeBot é arquitetado em uma estrutura de camadas. Existem seis cama-

das no total: camada de coleta, camada de dados, camada de algoritmo, camada de 

extração, camada cognitiva e camada de serviço. Cada camada auxilia a camada acima e 

a faz funcional.

• A camada de coleta Importa dados, de inteligência de ameaça, da Plataforma de Inteligência 
da Ridge Security ou da base de conhecimento de terceiros. 

• Camada de dados A camada de dados reúne dados dos sistemas de negócios a serem 
testados. Ela rotula e analisa os dados relacionando-os com a inteligência de ameaça.

• Camada de algoritmo A camada de algoritmo fornece uma variedade de algoritmos de in-
teligência artificial para construir modelos para ativos, ameaças, ataques e muitos outros.

• Camada de extração A camada de extração usa vários modelos que são construídos a partir 
da camada de algoritmo para identificar impressões digitais alvo e vulnerabilidades. Esta cama-
da planeja como atacar e usar exploit sob a guia da “base de conhecimento especialista”.

• Camada cognitiva A camada cognitiva retroalimenta o mapa de conhecimento do RidgeBot 
com os novos conhecimentos de um ataque bem-sucedido e completa o perfil de um sistema 
alvo. Este loop de feedback evolui a plataforma do RidgeBot.

• Camada de serviço A camada de serviço visualiza o resultado do teste com gráficos 
amigáveis, por exemplo, Resultado de Risco Quantificado ajuda os clientes a priorizar 
questões urgentes, e Conformidade de Segurança ajuda os usuários a cumprir com os reg-
ulamentos do patch. No modo de Validação de Segurança Contínua, o RidgeBot decide se 
testes de validação repetitivos ou iterativos são necessários durante o processamento. Uma 
vez que a condição pré- definida é engatilhada, o sistema do computador programa para 
recomeçar a tarefa do primeiro estágio – a camada de coleta.

Camada de Serviço Quantificação de Risco Conformidade de Segurança Validação de Segurança Contínua

Camada Cognitiva NLP Mapa de Conhecimento Retrato Alvo

Camada de Algorítmo Machine Learning Aprendizado Profundo Aprendizado aumentado

Camada de Dados Coleta de Dados Rotulação de Dados Análise de Dados

Camada de Coleta Plataforma de Inteligência de Ameaça da Ridge Plataforma de Inteligência de Ameaça de Terceiros

Camada de Extração Impressão Digital Vulnerabilidade Método Exploit Método de Detecção
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Plataforma de Inteligência de 
ameaça da RidgeIntelligence
Plataforma Backend

• RidgeIntelligence Security – Plataforma de Inteligência de Ameaça  Uma rede proprietária 
com nós que são estendidos ao redor do mundo para coletar malware em tempo real e infor-
mação de ameaça e eventos de violação.

• RidgeBrain – Mecanismo de Inteligência Artificial Um centro de comando central de toma-
da de decisão. É um sistema de aprendizado profundo que constrói o mapa de conhecimento 
multidimensional e polimórfico da Ridge Security baseado nas informações coletadas da 
plataforma de inteligência. Ele planeja qual caminho tomar, qual método usar e qual sequên-
cia seguir. Ele exporta o seu “conhecimento” de segurança e decisões para a Plataforma de 
Serviço Ridge para executar.

• RidgeBot – Plataforma de Serviço  A Plataforma de Serviço Ridge é o braço executor, 
RidgeBot – o Robô de Validação de Segurança. Ele lança, implacavelmente, ataques do mun-
do real e mostra como um exploit é usado em uma vulnerabilidade e as suas consequências.

 Rede de 
Inteligência Global

Conhecimento de 
Segurança

Rede de Serviço
Global

Plataforma de 
Inteligência de 

Ameaça da 
RidgeIntelligence

Mecanismo de 
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Conhecimento

Solicitação
Feedback
dos dados
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Quadro Machine Learning

O RidgeBrain introduz numerosos algoritmos de Machine Learning em várias tarefas, 

incluindo algoritmos de reconhecimento de imagem (como CNN, KNN, etc); reconheci-

mento de funções e algoritmos de classificação (como NB, CNN, A3C, KMeans, etc); e 

algoritmos de tomada de decisão (NB, DNN, etc). Ele suporta uma grande variedade de 

cenários usando combinações de algoritmos.
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Diferenciais do RidgeBot   

Maior Precisão, Mais Descobertas

O RidgeBot, construído com uma das maiores bases de dados de exploit do mundo, adota 
as descobertas da comunidade aberta, inteligência de terceiros, e também a pesquisa global 
da Ridge Security. A Ridge Security implantou um grande número de nós globais, especial-
mente na região onde existem mais ataques. Além da sua rede de inteligência global, a plata-

forma RidgeBot suporta integração com qualquer sistema de inteligência de terceiros via API.

O RidgeBot é alimentado pelo RidgeBrain – um sistema especialista inteligente com 
machine learning patenteado, reconhecimento de funções, e algoritmos de Inteligência 
Artificial. Com algoritmos de reconhecimento de imagem e técnicas de hacking, o Ridge-
Bot escapa, com destreza, das verificações de segurança, obtém credenciais, e ganha 
privilégios escalados exatamente como um hacker de muita experiência. O RidgeBot 
também pode, guiado pelo seu mapa de conhecimento, lançar ataques sofisticados, 
como ataques a alvos associados, movimento lateral, exploits articulados de vulnerabili-
dade para alcançar penetração em várias camadas e ataques iterativos em alvos e ativos 
associados a T.I. Ele maximiza o valor de testes de segurança e relata precisamente em 
quais vulnerabilidades e como os exploits poderiam ser usados. 

Equipado com RidgeIntelligence e RidgeBrain, o RidgeBot não só descobre mais vulner-
abilidades do que ferramentas de rastreamento tradicionais, mas também alcança uma 

maior precisão em validação de vulnerabilidade.

Escalabilidade ilimitada, alta eficiência

O RidgeBot fornece serviços de monitoramento online em tempo integral e está pronto 
para aceitar ordens de trabalho a qualquer momento. Ele suporta a execução de tarefas 
múltiplas processando continuamente ao mesmo tempo. A sua arquitetura distribuída 
suporta uma escalabilidade linear via clusters e balanceamento de carga. A sua perfor-

mance escala sem limite na evolução da plataforma da nuvem ou da máquina virtual.

Maior alcance de cobertura

O RidgeBot suporta identificação de ativo no maior alcance de tipos de domínios de T.I. 
incluindo IP’s, redes, hosts, aplicativos, plugins, páginas web, sistemas operacionais, dis-
positivos móveis e dispositivos IoT(internet das coisas). Ele também pode lançar ataques 
do global ou local, da intranet, internet ou extranet. Contanto que a conexão de rede 

esteja alcançável, o RidgeBot pode realizar o trabalho.

Análises de dados multidimensionais , alertas autodefinidos

O RidgeBot conduz avaliações quantitativas de vários tipos de ativos a partir de di-
mensões como superfícies de ataque, kill chain, vulnerabilidades, resultados de risco, 
fornecendo várias visões de uma perspectiva de segurança para atender diferentes ne-
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cessidades de diversos níveis de acionistas.

O RidgeBot dá aos clientes um feedback imediato de como as suas redes respondem a 
uma ameaça específica, imitando um ataque real, permitindo que os clientes protejam, 
proativamente, os ativos contra ameaças específicas e malware.

Os clientes podem configurar alertas autodefinidos, para serem informados assim que 
uma condição é engatilhada, para que eles possam estar no topo dos eventos de segu-
rança em questão. Os clientes também podem integrar, perfeitamente, essa parte das 

capacidades do RidgeBot nas suas infraestruturas já existentes. 

Cenários de Execução  
Existem três cenários para executar o RidgeBot: modo SaaS, modo VPN ou modo on-premise.

Modo SaaS

A Ridge Security oferece validação de segurança como um serviço da sua plataforma da 

nuvem. Os clientes podem se inscrever nesse serviço e usá-lo conforme necessário.

Modo VPN

A plataforma da nuvem SaaS do RidgeBot da Ridge Security suporta uma opção de con-
figuração de uma rede privada virtual (VPN). Os usuários se conectam à plataforma SaaS 
do RidgeBot via túneis designados da VPN e iniciam o serviço de validação de segurança 
nas redes e sistemas deles. A plataforma da nuvem SaaS do RidgeBot também suporta o 

uso combinado dos modos SaaS e VPN.

Modo On-Premise

Devido a regulamentações e conformidades de segurança, o acesso remoto através da 
plataforma da nuvem ou túnel da VPN não é permitido, ou os sistemas de negócios críti-
cos específicos estão restringidos ao acesso a partir de uma rede externa. Neste cenário, 
a Ridge Security fornece execução on-premise. O sistema do RidgeBot pode ser ofere-
cido em um equipamento de hardware especializado ou como uma imagem de software 
para rodar em qualquer máquina virtual com servidores on-premise.

O equipamento de hardware do RidgeBot ou imagem de software é pré-carregado com a 
base de dados de inteligência de ameaça Ridge e com algoritmos RidgeBrain. Com uma 
licença adquirida, o equipamento de hardware ou imagem virtual é ativado.

O sistema do RidgeBot é instalado no local especificado pelo cliente e com uma configu-
ração aprovada. Ele se conecta à rede de T.I. do cliente com autorização apropriada.

Um ou mais equipamentos de hardware/máquinas virtuais formam a plataforma RidgeBot, 
que realiza várias tarefas de validação de segurança baseadas nas necessidades do usuário.



© 2020 Ridge Software Inc RidgeBot White Paper RidgeBOT White Paper 9

Solução de Segurança Ridge 

A organização escolheu executar a plataforma de hardware 
RidgeBot64 on-premise com o serviço profissional Ridge 
Security. Um consultor de segurança sênior da Ridge Secu-
rity conduziu testes de penetração e relatou o resultado com 
sugestões de remediação.

Benefícios do cliente    

A solução RidgeBot beneficia o cliente das seguintes formas

1. Os serviços da plataforma RidgeBot podem ser solicitados a 

qualquer momento. Os clientes podem rodar o teste a qualquer 

momento e manter monitoramento contínuo. E, com os algorit-

mos do machine learning inteligente, o RidgeBot cava mais fun-

do para revelar mais problemas potenciais do que qualquer outro 

sistema utilizado antes. Ele maximiza o valor dos testes. A sua 

abordagem de autoevolução acompanha a mudança do cenário 

de segurança, assim como o ambiente de T.I. dos clientes. Ele 

entrega testes de alta qualidade com consistência.

2. O RidgeBot é fácil de configurar. A sua usabilidade e escalab-

ilidade faz com que seja adequado para essa empresa grande 

adotá-lo por toda a empresa. O programa de teste da máquina 

RidgeBot seguiu um processo definido e gerou um relatório pa-

dronizado com diferentes níveis de detalhes e a partir de várias 

perspectivas. A consistência do relatório tanto em formatos 

quanto em várias escolhas de conteúdo facilitou as conversas 

através das organizações e diferentes níveis de acionistas.

3. Os dados estavam em total controle durante o teste; nenhuma 

perda aconteceu. O RidgeBot previne perda de dados:   

• Manteve um log completo durante o teste. O RidgeBot logou 

cada passo durante o teste e armazenou as informações em 

uma base de dados disponível para auditoria. Cada operação 

era rastreável e pode ser analisada completamente. Foi instala-

do em um ambiente físico, seguro e controlado, designado pelo 

cliente. Durante o teste a plataforma do RidgeBot era a única 

entrada conectada à rede do cliente; toda informação e dados 

foram gravados e armazenados em um servidor RidgeBot. O 

servidor RidgeBot residia em uma área física segura e estava em 

total controle do cliente.

• O RidgeBot é uma plataforma proprietária; a Ridge Security tem 

total controle de como ela funciona. Portanto, a Ridge Security 

pode assegurar ao cliente que não há nenhuma conexão além 

da sua premissa e que os dados estão seguros.

Estudo de Caso

Serviços Financeiros



© 2020 Ridge Software Inc RidgeBot White Paper RidgeBOT White Paper 10

Perfil do Cliente

Alguns dos negócios desta empresa de seguro são aplicativos 
web oferecidos via internet. Eles estavam enfrentando vários 
desafios em segurança cibernética antes de usar o RidgeBot:

1. A infraestrutura de segurança deles era bastante fraca; nenhum 

sistema de defesa completo era estabelecido.

2. Eles tinham falta de profissionais de segurança.

3. A equipe de segurança deles estava sob uma grande pressão de 

tempo quando tinham novos updates e upgrades de software. E 

é fácil imaginar que tais lançamentos eram muito frequentes. 

Objetivos do Negócio

Para superar os desafios acima, o cliente precisava alcançar os 
seguintes objetivos com serviço de validação de segurança:

1. Minimizar os esforços de mitigação, se esforçando bastante 

para prevenir antes de o software ser lançado. O teste deve ser 

abrangente cobrindo tanto em largura quanto em profundidade.

2. Minimizar a carga de trabalho dos profissionais de segurança da 

empresa.

3. Um bom retorno sobre o investimento (ROI) que equilibre entre 

investimento e retorno. 

A Solução de Segurança Ridge

O cliente executou o RidgeBot em modo SaaS. O teste foi 
executado via internet, mas o processo inteiro foi iniciado, ras-
treado, visualizado e então finalizado pela equipe de segurança 
do cliente. Com o modo SaaS do RidgeBot, o serviço pode 

ser solicitado e lançado sempre que necessário.

Benefícios do Cliente  

Como a plataforma está na nuvem, satisfez o cliente com a 
conveniência de uso e alta performance-custo. Houve um 
grande retorno sobre o investimento (ROI). O RidgeBot reduziu 
os esforços necessários da equipe de segurança do cliente, 
automatizando o processo de teste inteiro e fornecendo muitas 
funções fáceis de usar, como por exemplo, a capacidade 
de fazer um novo teste com apenas um clique e autogerar 
relatórios com estratégias de remediação. O RidgeBot desem-
penhou ataques iterativos em multicamadas, o que assegurou 
uma inspeção minuciosa de todos os softwares antes do 
lançamento para o mercado.

Estudo de Caso

Serviços de Seguro
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Perfil do Cliente    

O cliente é uma marca de liderança de eletrodomésticos. Ele 
tem várias plantas e linhas de produto em diferentes local-
izações físicas. Nas suas fábricas modernas, o agendamento, 
o planejamento e gerenciamento de oferta tem transformado 
o sistema de T.I. deles em sistemas cada vez mais complexos. 
No entanto, a segurança não era uma prioridade no passado, 
e o risco cibernético é alto.

A Maior Prioridade do Cliente

1. Construir capacidades de validação de segurança interna em 

vez de usar serviços de segurança externos temporários.  

2. Ser capaz de identificar uma grande variedade de ativos, 

incluindo sistemas de T.I., dispositivos móveis e dispositivos IoT 

(internet das coisas). E também, eles precisam de inspecionar 

um grande número de ativos em um curto espaço de tempo. 

3. Fornecer uma validação precisa e uma remediação efetiva.     

A Solução Ridge Security    

O cliente implantou uma solução do RidgeBot em sua intranet

corporativa.  inspeção do grande número de ativos do cliente 
foi completada a tempo.

Estudo de Caso

Fabricação
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Perfil da Empresa
A Ridge Security está transformando a Validação de Segurança com o RidgeBot, um 

robô inteligente de validação de segurança. O RidgeBot é fabricado usando as técnicas 

utilizadas por, literalmente, milhões de hackers que penetram sistemas. Quando executa-

dos dentro de um sistema, os RidgeBots são implacáveis na sua busca para localizar, 

usar exploit, e documentar as suas descobertas. Eles funcionam dentro de um escopo 

definido e replicam, instantaneamente, para endereçar estruturas altamente complexas. A 

Ridge Security capacita as equipes das empresas e as equipes de aplicativos web, ISVs, 

DevOps, governos, educação, qualquer pessoa responsável por assegurar a segurança 

de software, a testar os sistemas com eficiência e com baixo custo.

Ridge Security Technology Inc.
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