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RidgeBot™ automatiza todo o processo de hacking ético 

100 veces mais rápido do que um testador humano

Challenges

Most organizations utilize security testing (a.k.a pene-
tration testing) to validate the security posture of their 
network and systems. In such a test, security testers take 
on the role of a hacker and try to break into the organiza-

how they exploit a real-world hacker attack. The underly-
ing idea is that a good security test should reveal how an 

it happens. Proper penetration testing helps organiza-
tions address issues in a more manageable and cost- 

However, attackers are always developing new exploits 
and attack methods, often using machine learning (ML) 
to launch attacks automatically. Enterprises’ security 
teams and professional “penetration testers” are under 
tremendous pressure to keep up.

RidgeBot™ provides automated security validation services. It assists security 
testers in overcoming knowledge and experience limitations and always per-
forms at a consistent top-level. The shift from manual-based, labor-intensive 
testing to machine-assisted automation alleviates the current severe shortage 
 of security professionals. It allows human security experts to let go of daily 
labor-intensive work and devote more energy to the research of new threats 
 and new technologies.

•  Improve security test coverage 

•  Reduce the cost of security  
validation

•  Continuously protect the IT  
environment

•  Produce actionable and reliable 

RidgeBot™ possui testes de penetração automatizado  
ao alcance de todas as organizações.

A Ridge Security está mudando o jogo com o RidgeBot™, um robô de validação de segurança 
inteligente. Equipado com as técnicas de hacking mais avançadas, o RidgeBot™ tem um grande 
conhecimento de ameaças, vulnerabilidades e explorações. Agindo como um verdadeiro hacker 
ético, o RidgeBot™ implacavelmente localiza e documenta exploits. A automação do teste de 
penetração o torna acessível com a capacidade de operar em escala. Trabalhando dentro de um 
escopo definido, o RidgeBot™ se replica instantaneamente para lidar com estruturas altamente 
complexas.
O Ridge Security permite que empresas e equipes de aplicativos da web, DevOps, ISVs, gover-
nos, saúde, educação - ou qualquer pessoa responsável por garantir a segurança do software - 
testem seus sistemas de maneira econômica e eficiente.

Desafios 

RidgeBot™ automatiza todo o processo de hacking ético 

100 veces mais rápido do que um testador humano

Challenges

Most organizations utilize security testing (a.k.a pene-
tration testing) to validate the security posture of their 
network and systems. In such a test, security testers take 
on the role of a hacker and try to break into the organiza-

how they exploit a real-world hacker attack. The underly-
ing idea is that a good security test should reveal how an 

it happens. Proper penetration testing helps organiza-
tions address issues in a more manageable and cost- 

However, attackers are always developing new exploits 
and attack methods, often using machine learning (ML) 
to launch attacks automatically. Enterprises’ security 
teams and professional “penetration testers” are under 
tremendous pressure to keep up.

RidgeBot™ provides automated security validation services. It assists security 
testers in overcoming knowledge and experience limitations and always per-
forms at a consistent top-level. The shift from manual-based, labor-intensive 
testing to machine-assisted automation alleviates the current severe shortage 
 of security professionals. It allows human security experts to let go of daily 
labor-intensive work and devote more energy to the research of new threats 
 and new technologies.

•  Improve security test coverage 

•  Reduce the cost of security  
validation

•  Continuously protect the IT  
environment

•  Produce actionable and reliable 

RidgeBot™ possui testes de penetração automatizado  
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inteligente. Equipado com as técnicas de hacking mais avançadas, o RidgeBot™ tem um grande 
conhecimento de ameaças, vulnerabilidades e explorações. Agindo como um verdadeiro hacker 
ético, o RidgeBot™ implacavelmente localiza e documenta exploits. A automação do teste de 
penetração o torna acessível com a capacidade de operar em escala. Trabalhando dentro de um 
escopo definido, o RidgeBot™ se replica instantaneamente para lidar com estruturas altamente 
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O Ridge Security permite que empresas e equipes de aplicativos da web, DevOps, ISVs, gover-
nos, saúde, educação - ou qualquer pessoa responsável por garantir a segurança do software - 
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A maioria das organizações usa testes de segurança 
(também conhecidos como testes de penetração) para 
validar a postura de segurança de sua rede e seus 
sistemas. Nesse teste, os testadores de segurança 
assumem o papel de um hacker e tentam invadir o 
ambiente de computação da organização para encontrar 
vulnerabilidades e determinar como eles exploram um 
ataque de hacker no mundo real. A ideia subjacente 
é que um bom hacker deve testar a segurança revelar 
como um invasor pode se infiltrar nos sistemas de um 
organização antes que aconteça. 

O teste de penetração adequado ajuda os organizadores 
a resolver os problemas de uma maneira mais gerenciável 
e econômica.

No entanto, os invasores estão sempre desenvolvendo 
novos exploits e métodos de ataque, geralmente usando 
aprendizado de máquina (ML) para lançar ataques 
automaticamente. Equipes de segurança corporativa 
e “testadores de penetração” profissionais estão sob 
enorme pressão para acompanhar

 

Benefício e solução chave do RidgeBot

O RidgeBot™  fornece serviços automatizados de validação de segurança.  
Ajuda os testadores de segurança a superar as limitações de conhecimento e 
experiência e sempre por meio de um nível superior consistente. A mudança 
de testes manuais e trabalhosos para automação assistida por máquina 
alivia a atual grave escassez de profissionais de segurança. Ele permite que 
especialistas em segurança humana coloquem seu trabalho intensivo diário 
de lado e dediquem mais energia à investigação de novas ameaças e novas 
tecnologias.

• Melhorar a cobertura e 
eficiência de teste segurança

• Reduza o custo da validação 
de segurança

• Proteja continuamente o 
ambiente de computação

• Produza resultados alcançáveis 
e confiável para os diferentes 
interessado



RidgeBot™ Funções principais
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RidgeBot™ Key Functions

In a given task, RidgeBot™ automates the entire ethical 
hacking process. When it connects to an organization’s 
IT environment, RidgeBot™ automatically discovers all 

-
es the collective knowledge database of vulnerabilities 
to mine the target system. Once RidgeBot™

vulnerabilities, it uses  built-in hacking techniques and 
exploits libraries to launch  an actual ethical attack against 
the vulnerability. If successful, the vulnerability is validat-
ed, and the entire kill-chain transaction is documented. 

RidgeBot™ provides rich analytics for risk assessment 
and prioritization, exporting a comprehensive report with 

—Based on smart crawl techniques and 

domains, hosts, OS, apps, websites, plugins, and network 
devices.

Vulnerability Mining—Utilizing proprietary scanning tools, 
our rich knowledge base of vulnerabilities and security breach 
events, plus various risk modeling.

Vulnerability Exploit—Use a smart sandbox to simulate 
real-world attacks with toolkits. Collect more data for a further 
attack in a post-breach stage.

Risk Prioritization—Automatically form an analytic view, 
visualize a kill chain, and display a hacker’s script. Show hacking 
results like data and escalated privileges from the compromised 
objects.

Higher Precision and More Discoveries with AI Brain

RidgeBot™

guides RidgeBot™ nings along the path, 
achieving more comprehensive test coverage and deeper inspection. 

RidgeBot™ Cenário de implantação

Para o ambiente corporativo, implante  
RidgeBot   na premissa do cliente™  

Implantação do sistema nas
instalações

 

Em uma determinada tarefa, o RidgeBot™ automatiza 
todo o processo de hacking ético. Quando conectado 
ao ambiente de computação de uma organização, 
o RidgeBot™ descobre automaticamente todos os 
diferentes tipos de ativos na rede e, em seguida, usa o 
banco de dados de conhecimento de vulnerabilidade 
coletiva para minerar o sistema de destino. Quando o 
RidgeBot™ identifica o vulnerabilidades, usa técnicas 
de hacking integradas e explora bibliotecas para lançar 
um verdadeiro ataque ético contra a vulnerabilidade. Se 
for bem-sucedido, a vulnerabilidade é validada e toda a 
transação da cadeia de ataque é documentada.

O RidgeBot™ fornece uma análise rica para avaliação e 
priorização de riscos, exportando um relatório completo 
com dicas de correção, fornecendo ferramentas para 
verificação de patch.

Perfis de ativos—Com base em técnicas inteligentes 
de rastreamento e algoritmos de impressão digital, ele 
descobre diversos tipos de ativos de TI: IPs, domínios, 
hosts, SO, aplicativos, sites, plug-ins e dispositivos de rede.

Mineração de vulnerabilidade—Usando ferramentas de 
varredura proprietárias, nossa rica base de conhecimento  
de vulnerabilidades e eventos de violação de segurança, 
além de vários modelos de risco.

Exploração de vulnerabilidades—Use uma caixa de 
areia inteligente para simular ataques do mundo real com 
kits de ferramentas. Colete mais dados para um ataque 
subsequente em um estágio pós-violação.

Priorização de risco—Forme automaticamente uma visão 
analítica, veja uma série de assassinatos e exiba um script 
de hacker. Mostre os resultados da invasão como dados 
escalados e privilégios de objetos comprometidos.

Maior precisão e mais descobertas com o cérebro da IA

O RidgeBot™ tem um “cérebro”poderoso contendo algoritmos de inteligência artificial e uma base de conhecimento 
Guia especialista para RidgeBot™ na busca / seleção de ataques. Lance ataques iterativos com base no aprendizado 
ao longo do caminho, alcançando uma cobertura de teste mais abrangente e uma inspeção mais profunda.



Cenários Pentest

Requisitos do sistema no estabelecimento

Implantação de servidor básico
Requisitos mínimos de hardware 

Plataformas de referência 

Bots simultâneos

Implantações de máquinas virtuais
Requisitos mínimos de hardware 

Bots de suporte simultâneo 

Hipervisores com suporte

Essenciais

Servidor de rack Dell PowerEdge R340
•

•

•

•

16

Avançado

 

Servidor de rack Dell PowerEdge R540
•

•

•

•

•

32

Demonstração / Laboratório

• 8 vCPU
• 16GBdeRAM
• 100 GB de armazenamento
• 2 interfaces Ethernet

16 

• VMware Workstation 15 Pro ou superior
• VMware Fusion 11 Pro ou superior
• VMware ESXi 6.5 ou superior

Producción

• 8 vCPU
• 32 GB de RAM
• 100 GB de armazenamento
• 2 interfaces Ethernet

32 

Ataque interno.  Ataques de dentro da rede da empresa com a permissão do cliente, com foco na exploração de 
vulnerabilidades descobertas na rede e sistemas locais.

Ataque externo. Ataques de fora da rede da empresa em ativos acessíveis ao público, como sites de organizações, 
compartilhamentos de arquivos ou serviços hospedados na nuvem pública / CDN.

Para implantação no local, nossa solução RidgeBot™ é um pacote de software implantado em servidores bare metal 
específicos ou máquinas virtuais. O pacote de software RidgeBot™ inclui a plataforma RidgeIntelligence, motor Ridge-
Brain e plug-ins RidgeBot™ . As atualizações de software são fornecidas por meio de serviços profissionais. Recomen-
damos a implantação no local para que as organizações tenham controle total sobre os procedimentos de teste, 
descobertas e dados confidenciais envolvidos.

• CPU Intel Xeon com um mínimo de
    4 núcleos 32 GB de RAM
• SSD de1TB
• 2 interfaces Ethernet

• PUs Dual Intel Xeon com um mínimo de 6   
    núcleos 
• 64 GB de RAM
• SSD 2X1TB com controlador RAID (RAID1)
• 2 interfaces Ethernet

Intel Xeon E-2278G 3,4 GHz, cache de 16
M, 8C / 16T, Turbo (80W)
32GB(2x16GB2666MT/sDDR4 ECC 
UDIMM)
SDvSASde960GBdeusomisto12 Gbps 512e 
2,5 pol com unidade HYB CARR Hot-Plug 
AG de 3,5 pol, 3 DWPD 5256 TBW

Dual Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C / 16T, 
9,6GT / s, Turbo, HT (85W) DDR4- 2400
64GB(2x32GBRDIMMs,3200MT/
s, gama dupla)
PERC H730P RAID Controller, NV Cache 2 
GB, adaptador, perfil baixo
2X960GBSSDSATAMixUse6Gbps512 
Unidade AG hot-plug de 2,5 polegadas, 
HYB CARR de 3,5 polegadas, 3 DWPD, 
5256 TBW, RAID 1
https://www.dell.com/en-us/work/shop/ 
detalhes do produtoxn / poweredge- r540

https://www.dell.com/en-us/work/shop/ 
detalhes do produtoxn / poweredge- r340

https://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r540
https://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r540
https://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r340
https://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r340


• Reconhecimento de objeto: usando este 
módulo de função, o RidgeBot™ identifica 
automaticamente as informações como 
tipos de bens, tipos de conteúdo de 
dados, identificadores de classificação 
de registros e os fornece aos módulos 
relevantes, de modo que todo o 

processo de ataque possa continuar a 
ser executado sem intervenção manual 
e atingir o processo automatizado de 
tarefas de validação de segurança.

• Simulação de caixa de areia: usando 
a tecnologia de caixa de areia, O 

RidgeBot™ simula uma variedade de 
ambientes operacionais na tarefa 
de validação, fornece uma resposta 
automática a cenários interativos durante 
o ataque, para que o processo de 
validação de segurança automatizado 
possa ser executado.

Principais recursos do RidgeBot™

Assistência à automação

Inteligência Artificial

Analise de riscos

Mineração de vulnerabilidade

Validação de permissividade

Exploração de vulnerabilidade

• Reconhecimento de objeto: usando este 
módulo de função, o RidgeBot™ identifica 
automaticamente as informações 
tais como tipos de bens, tipos de 
conteúdo de dados, identificadores 
de classificação de registros e dados 
e fornece os módulos relevantes, 
para que todo o processo de ataque 
possa continuar a ser executado sem 
intervenção manual e atingir o processo 
automatizado de tarefas de validação de 
segurança.

• Cérebro de decisão: o RidgeBot™ 
é construído com muitos tipos de 
algoritmos de tomada de decisão de 
inteligência artificial para fornecer 
decisões ideais, como seleção e 
classificação quando as execuções eles 
vão descer para as rotas de ataque dos 
ramos.

• Sistema especialista:  o RidgeBot é 
integrado a um sistema especialista. 
Durante a execução da validação de 

segurança, cocê sempre pode consultar 
a “experiência dos especialistas” para 
uma melhor decisão ou uma maneira 
mais eficaz de penetrar no sistema de 
metas.

• ector Motor: O Vector Motor cria vetores 
de ataque e costuras não lineares que 
permitem que o RidgeBot™ produza um 
ataque mais eficiente com uma taxa alta 
de sucesso para o sistema de destino. 

• Retrato de topologia: gere 
automaticamente um mapa de topologia 
a partir das informações coletadas 
durante o ataque, rotule o riscos 
identificados em cada parte do topologia 
e auxiliar os administradores na análise e 
avaliação de risco.

• Conscientização Proativa da Situação: 
Pro-metase ativamente no sistema de 
destino de múltiplas perspectivas para 
formar uma visão analítica de modelos 
multidimensionais e gráficos em tempo 
real; Dê aos administradores uma visão 
abrangente do cenário de segurança.

• Visibilidade da ação de ataque em tempo 
real: Visibilidade em tempo real do pró-
vídeo de cada etapa do ataque, desde a 
descoberta até a varredura para explorar 
as tentativas da equipe de segurança de 
analisá-los mais detalhadamente.

• Descobrindo a fraqueza: Identifique 
possíveis pontos fracos na superfície de 
ataque e verifique se há vulnerabilidades 
com base no sistema de decisão de 
inteligência, como os modelos e cérebros 
de especialistas do RidgeBot.

• Verificação de vulnerabilidade: O 
sistema é acessado e testado usando 
o uso de um gerador de pacotes e a 
carga útil fornecida pelo componente 
de ataque, o motor vetor, etc., e o 
resultados retornados para determinar 

se há vulnerabilidades que podem ser 
exploradas.

• Validação exata: Verifique se a 
vulnerabilidade é real usando a carga 
útil fornecida pelo motor de vetor 
e o componente de validação da 

VULNERABILIDADE. O teste inclui o 
conteúdo da resposta, os dados ou os 
privilégios obtidos.

• Teste de Patch: Teste novamente 
depois do parquet para verificar se a 
vulnerabilidade foi corrigida.

• Ataque na intranet: Aproveite as 
vantagens de vulnerabilidades 
verificadas para executar ataques no 
mesmo nível da rede.

• Ataque local: obtenha um nível mais alto 
de acesso de uma permissão de nível 
de usuário explorando vulnerabilidades 
ferramentas verificadas e exploração.

• Movimento lateral: depois de obter uma 
missão para o host de destino, use o 
host como um pivô para explorar ainda 
mais as vulnerabilidades e obter acesso 
a outras partes do sistema.
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Ridge Security Technology Inc.

Sobre a Ridge Security Technology

Ridge Security oferece soluções éticas, eficientes e acessíveis para testes de segurança 
penetração para empresas, pequenas e grandes. Certificamo-nos de que os nossos clientes 
estão sempre em conformidade, alerta e seguros no mundo cibernético. A equipe de 
gerenciamento tem muitos anos de experiência em rede e segurança. A Ridge Security está 
localizada no coração do Vale do Silício e está se expandindo para outras áreas, incluindo 
América Latina, Ásia e Europa.
RidgeBot,™ um sistema de teste de penetração robótico, automatiza totalmente o processo de 
teste, combinando técnicas de hacking ético para decisões, O RidgeBots localiza, explora e 
documenta riscos e vulnerabilidades de negócios descobertos durante o processo de teste, 
destacando o impacto ou dano potencial.

ntre em contato com a Ridge Security para obter mais informações.

Sales@RidgeSecurity.ai RidgeSecurity.ai/contact-us

www.ridgesecurity.ai www.linkedin.com/company/ridge-security

@RidgeSecurityAI
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