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Nos últimos anos a Internet vem se consolidando como um veículo de 

comunicação de grande abrangência, com milhões de usuários em todo o mundo. Nesse 

contexto, a partir dos problemas ocasionados por falhas de segurança nas redes e 

servidores, surgiu a necessidade da definição políticas de segurança para definir os 

parâmetros de utilização e comportamento esperado das redes. Esta área vem ganhando 

impulso nas grandes organizações, isso porque a garantia da integridade dos sistemas 

de informação é um fator primordial atualmente. 

 Diversos organismos internacionais definiram normas que especificam como se 

deve implementar políticas de segurança em uma organização. Inicialmente, foi 

definida a norma  BS7799 que serviu como base para a ISO17799 e para a norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17799.  

 Um dos problemas ainda em aberto nesta área é a tradução das especificações 

das políticas definidas pelas normas em contextos mais específicos para a realidade das 

organizações. Em particular, busca-se uma maneira de se garantir que as políticas 

definidas estão corretamente implementadas e os mecanismos de validação das mesmas 

estão corretos.  

Esta dissertação propõe uma solução para a última fase do processo, ou seja, na 

validação das políticas de segurança definidas para as organizações, propondo uma 

arquitetura para uma ferramenta que é capaz de validar as políticas definidas. A 

ferramenta proposta define um mecanismo genérico que é capaz de incorporar 

resultados gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança de redes.  

Para validação da arquitetura proposta foi implementado um protótipo, com 

uma interface web e regras de validação. A implementação também incorpora 

resultados de scripts e de algumas ferramentas de auditoria de segurança  de redes.  
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In the last few years, the Internet has become a vehicle of communication with 

millions of users in the whole world. In this context, and due to problems caused by 

security faults in networks and servers, came along the need to define security policies 

parameters representing the expected behavior in the use of networks. Since the 

guarantee of the information system’s integrity is a main success factor, this area has 

gained impulse in large organizations.  

Different institutions have worked to define standards that specify how to 

implement security policies in organizations. Initially, standard BS7799 was defined 

and used as base for the ISO17799 ABNT NBR ISO/IEC 17799.  

One of the open problems in this area is the translation of the specifications of 

the policies defined on the standards to more specific contexts concerning the reality 

of the organizations. Furthermore, a way to guarantee that the defined policies are 

correctly implemented and the mechanisms of validation are correct.  

This work proposes a solution for the last stage of the process, which is the 

validation of the defined security policies for the organizations, suggesting an 

architecture for a tool that is capable of validating the defined policies. This 

architecture defines a generic mechanism that is capable of incorporating results of 

network auditing tools. In general, these tools are used by intruders to find faults in 

the systems and verify the weak points.  

The results generated by network auditing tools are stored in a database and 

validated in accordance with the policies defined. On the basis of the results produced 

by the validation process, queries and reports are generated showing the places where 

the defined policies are not implemented correctly.  

A prototype was implemented to validate architecture, with a Web browser as 

its interface. Validation rules are implemented separately. The implementation also 

incorporates results of scripts and some security auditing tools. 
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 crescimento da informação em formato digital e a necessidade de grupos 

de trabalho em compartilhar essas informações levaram à interligação de 

computadores. Daí o surgimento das Redes de Computadores Locais 

(LANs – Local Area Networks) que ligam máquinas de um mesmo 

laboratório, departamento ou centro, e  das Redes de Computadores Geograficamente 

Distribuídas  (WANs – Wide Area Networks) que podem  interligar computadores de 

todas as partes do mundo, a exemplo da  Internet [25][41].  

Essa proliferação de redes de computadores reflete a necessidade de 

comunicação que é inerente ao ser humano e sempre foi uma das grandes 

responsáveis pelas grandes revoluções. A tendência é a integração de redes 

heterogêneas (arquiteturas de hardware, sistemas operacionais e protocolos de 

comunicação distintos) permitindo a ampliação da troca de informações e do 

compartilhamento de recursos computacionais, como impressoras, discos rígidos, 

CPU, etc [25]. Uma integração deste nível não é simples e a comunicação entre redes 

de configurações diferentes precisa ser bem controlada e gerenciada, envolvendo mais 

do que as atividades de administração de sistemas isolados.  

Com a evolução da computação centralizada para a computação distribuída, a 

administração de sistemas tornou-se responsável pela manutenção e 

interoperabilidade dessas redes heterogêneas. O acelerado crescimento da Internet, 

com a conseqüente disseminação do acesso e uso dos serviços de rede, trouxe maior 

complexidade à atividade de administração de sistemas, incorporando a gerência de 

políticas de uso e de segurança das redes. 

Desse modo, pode-se ver a administração de sistemas hoje em dia como uma 

área da Ciência da Computação responsável por estudar formas, gerar teorias, 
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modelos, técnicas e ferramentas para garantir uma integração confiável e com bom 

desempenho entre sistemas de computação  heterogêneos.  

Esta dissertação propõe uma arquitetura de uma ferramenta para validação de 

políticas de segurança para redes de computadores baseada no resultado gerado por 

ferramentas de auditoria de segurança de sistemas, que sejam capazes de gerar o 

resultado em um formato texto.  Com base nestes resultados, a ferramenta realiza 

comparação dos dados obtidos com as políticas definidas e gera um relatório com as 

inconsistências encontradas. O contexto desse trabalho permite apenas que políticas 

de segurança que possam ser verificadas por ferramentas de auditoria de segurança  

de redes sejam utilizadas. Um detalhamento mais completo desta restrição pode ser 

encontrado na sessão 1.1. 

Neste capítulo discutiremos alguns aspectos que vieram a viabilizar o estudo 

realizado. Também, são apresentados os objetivos a serem alcançados com o mesmo e 

a metodologia adotada. 
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Formas para se auditar1 redes de computadores vem evoluindo 

constantemente. Várias propostas foram feitas e após o advento da INTERNET este 

trabalho tem ganhado mais importância, mas muito pouco realmente tem sido 

implementado. Agravando mais ainda a situação, as redes, impulsionadas por fatores 

tecnológicos e econômicos, deixaram de representar um simples mecanismo utilizado 

para o compartilhamento de recursos (impressoras, arquivos, etc.) e passaram a 

exercer um papel fundamental na estrutura operacional dos negócios das 

organizações.  

Com o crescimento das redes de computadores, aumentou também o número 

de serviços disponibilizados aos usuários, como servidores de correio eletrônico, IRC, 

                                                
1 Entende-se por auditar no contexto desta dissertação, qualquer processo capaz de gerar algum 
resultado com base em analises feitas remotamente ou localmente em qualquer elemento que compõe a 
rede ou na própria rede. 
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WWW, etc. Este aumento de serviços oferecidos constitui uma dificuldade para a 

administração de redes, pois a manutenção e atualização de serviços em servidores é 

uma tarefa freqüente e muitas vezes complexa. 

Diante desta situação, começaram a surgir os ataques a redes de 

computadores, tão difundidos hoje em dia na mídia. Tais ataques poderiam ser 

minimizados, caso os administradores das redes tivessem maior controle sobre os 

acontecimentos nas redes que administram e uma política mínima baseada em regras 

para seu funcionamento e utilização. 

A falta de uma política para o funcionamento da rede já constitui um grande 

problema, que pode ser agravado quando a rede é administrada por mais de uma 

pessoa. A multiplicidade de administradores associada à falta de normatização para o 

funcionamento dos servidores da rede – um dos elementos centrais da política de 

gerenciamento – pode causar grandes problemas para os usuários e para os próprios 

administradores da rede, que ainda podem ser agravados pela inexistência de 

documentação.  

Neste contexto, este trabalho busca uma visão ampla da administração de 

sistemas, centrada na formulação de políticas de funcionamento e uso de redes nas 

organizações e sua validação através de ferramentas de auditoria de segurança de 

redes para suporte as atividades de: 

a) Gerência de segurança em servidores e serviços de rede. 

b) Validação de políticas de segurança através da utilização de ferramentas de 

auditoria de segurança de sistemas. 
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Esta dissertação faz parte de um esforço iniciado com o projeto FLASH [35], 

realizado no CIN/UFPE, para construção de sistemas de gerenciamento que resolvam 

algumas classes de problemas da administração de sistemas. O projeto FLASH foi 

uma combinação de esforços acadêmicos e empresariais para buscar soluções de 
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problemas complexos e relevantes no espírito da pesquisa cooperativa e 

multidisciplinar. Ele teve como objetivo buscar inovações científicas e tecnológicas 

que forneçam novos subsídios para integração de sistemas heterogêneos, 

desenvolvimento de ferramentas de suporte à administração de sistemas, introdução 

de novas tecnologias, no setor empresarial e no meio acadêmico, e formação de 

recursos humanos. 

O problema da especificação e implementação correta de utilização de 

recursos tem sido estudado no projeto FLASH [59]. Os principais resultados destes 

estudos fazem parte de uma tese de doutorado [60]. A figura 1.1, a seguir, representa 

basicamente o mapeamento das atividades desempenhadas por um administrador de 

sistemas nas suas atividades diárias de gerenciamento da rede. Neste contexto esta 

dissertação pretende realizar um mapeamento similar para as atividades de gerencia 

de segurança de redes, baseado no fluxo da figura abaixo. Neste fluxo temos 

procedimentos de configuração, planejamento, monitoramento, diagnostico. No 

contexto desta dissertação estes mesmos procedimentos podem ser aplicados ao 

funcionamento do processo de auditoria de segurança.  
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Figura 1.1 Processo de gerenciamento de serviços 
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O processo de se realizar a auditoria de segurança de redes e sistemas, que se 

baseia no processo descrito na Figura 1.1, ainda é um processo que exige um 

conhecimento elevado dos usuários das ferramentas utilizadas para se realizar esta 

auditoria e consiste de uma tarefa demorada que pode levar a interpretação errônea 

dos dados gerados, mas é um processo já consagrado e de ampla utilização e de 

resultados satisfatórios, como mostrado no capítulo 4.  

Esta dissertação propõe uma arquitetura de uma ferramenta que é capaz de 

incorporar estes resultados e de forma automática e validá-los com base em políticas 

de segurança definidas. A partir desta abordagem é possível se propor um mecanismo 

automático de validação de políticas de segurança baseando-se nos resultados gerados 

pelas ferramentas de auditoria de segurança de sistemas. 

Ainda como resultado desta dissertação podemos citar o estudo do problema 

específico da validação de políticas de segurança, através da elaboração da arquitetura 

de uma ferramenta voltada para a gerência das mesmas. Esta arquitetura é uma 

especialização do modelo proposto no projeto FLASH [59] chamada de I-

DREAM[59], com algumas alterações necessárias voltada a tratar os problemas 

referentes a gerenciamento de políticas de segurança e auditoria de redes. A figura 1.2 

representa a arquitetura do I-DREAM. 
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Figura 1.2 I-DREAM 
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No contexto desta dissertação a arquitetura proposta no Capítulo 5 possui nos 

seus componentes muitas semelhanças funcionais com os mostrados na figura 1.2. O 

único componente que não possui uma referência são os agentes de execução. 

 Os resultados aqui descritos podem ser tratados no contexto dos modelos mais 

genéricos definidos em [60], mas esta incorporação esta fora do escopo desta 

dissertação. É importante frisar que, seguindo uma tendência dos grandes frameworks 

de gerência de rede, essa ferramenta deve possuir a capacidade de centralizar a 

gerência das políticas de segurança em um único ponto, estando em conformidade 

também com aspectos importantes de segurança de redes.  

Uma característica que deve ser ressaltada neste ponto é que a ferramenta 

proposta utiliza como base para a averiguação da conformidade das políticas de 

segurança, qualquer ferramenta de auditoria de sistemas que seja capaz de gerar o 

resultados da sua análise em formato texto. Todas as ferramentas utilizadas neste 

trabalho são freeware, estão disponíveis para download nos sites dos desenvolvedores 

e são geralmente utilizadas por invasores de sistema para analisar as redes remotas 

antes de realizar ataques mais sofisticados.  Com base nos resultados obtidos pela 

ferramenta são gerados relatórios que apontam as falhas das políticas de segurança 

encontradas. 

A proposição deste trabalho envolve os aspectos de auditoria de redes e 

gerência de políticas de segurança, visando a  elaboração  de uma solução única para 

a validação das políticas. Uma discussão sobre o estado da arte destes aspectos é 

realizada nos dois capítulos seguintes.  

As soluções atualmente existentes abordam apenas a auditoria remota dos 

elementos [32] de uma rede. Portanto, uma abordagem onde seja automatizada a 

comparação do comportamento encontrado em uma rede com o comportamento 

desejado pelos administradores da rede e o comportamento encontrado entre as 

diversas redes que compõem uma determinada organização, se faz necessária. 

Com o resultado deste trabalho pretende-se abordar um paradigma para a 

gerência de segurança de redes que leve em conta a comparação entre as políticas de 

segurança da rede e os resultados obtidos através da utilização de diversas ferramentas 
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de auditoria de segurança de redes. Desta comparação serão gerados relatórios 

informando: existência de vulnerabilidades na rede, existência de serviços indesejados 

ou cavalos de tróia nos hosts e comportamentos indesejados entre as redes conectadas.  

Para a validação desta arquitetura que contempla os itens citados nesta seção 

foi implementado um protótipo que teve como finalidade testar o modelo proposto. 

No Capítulo 6 este protótipo esta descrito bem como os resultados obtidos com o 

mesmo.  
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Para atingir os objetivos deste trabalho foi necessário  definir um escopo para 

o mesmo. Primeiramente, definiu-se até que ponto os aspectos relevantes das  

políticas de segurança deveriam ser abordados. Assim, neste trabalho, apenas o 

comportamento dos hosts e a estrutura lógica da rede foram considerados, deixando-

se de fora, entre outros, aspectos da estrutura física da rede, de engenharia elétrica e 

problemas jurídicos decorrentes das falhas de segurança. Em seguida foram 

analisadas as características significativas das ferramentas de auditoria de segurança 

de redes. 

 Complementando, foi definida a arquitetura de uma ferramenta capaz de 

incorporar os resultados gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança  de redes 

e comparar com as políticas de segurança definidas.  

Para validação da arquitetura proposta, realizou-se sua  implementação em um 

protótipo e foram realizados alguns testes para a comprovação dos resultados. É 

importante mencionar que todas as interfaces dessa ferramenta foram implementadas 

para funcionar em um browser e salvando-se os dados em um gerenciador de banco 

de dados, que possui instâncias diferentes para o tratamento de vulnerabilidades e 

políticas da rede. 
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Esta dissertação esta dividida em seis capítulos. O Capítulo 2 descreve de 

forma genérica como devem ser definidas as políticas de segurança para uma 

organização. Este capitulo foi baseado em considerações feitas principalmente em um 

documento de especificação de políticas de segurança do NIST [48] e na norma ISO 

17799 [39]. Neste caso, serão mostrados todos os aspectos relevantes sobre políticas 

de segurança e não apenas aqueles considerados no escopo do trabalho.  

As principais notações existentes que podem ser adotadas para a representação 

das políticas de segurança, estão descritas no Capítulo 3. Algumas das notações 

descritas ainda estão em fase de maturação, mas no estágio atual já conseguem 

representar as políticas de segurança representadas neste trabalho.   

As características que as principais ferramentas de auditoria de segurança  de 

redes possuem são descritas no Capítulo 4. Todas as ferramentas analisadas neste 

trabalho são de distribuição gratuita e estão disponíveis na Internet. Como algumas 

ferramentas analisadas tiveram seus resultados incorporados à ferramenta proposta, 

realiza-se também um estudo comparativo entre as  ferramentas analisadas.  

No Capítulo 5 descreve-se  a arquitetura da ferramenta de auditoria proposta e 

discute-se o detalhamento de seus elementos. O Capítulo 6 descreve a implementação 

de um protótipo da ferramenta baseado na arquitetura proposta. As conclusões da 

dissertação são apresentadas no Capítulo 7. 



 
 

2 Definição de Políticas de Segurança 
 

 

 

 

 definição e implantação de políticas de segurança para organizações, 

vem ganhando impulso e gerando diversos questionamentos sobre 

responsabilidades e obrigações entre os diversos os setores aos quais as 

políticas devem ser aplicadas. Uma política de segurança deve 

contemplar todos os aspectos da organização, desde questionamentos sobre a estrutura 

física até implicações jurídicas sobre atos que inflijam as políticas. Neste capítulo, 

será dada ênfase às questões genéricas e conceituais que tratam do conteúdo da 

política, deixando de fora as demais questões. 

A definição de uma política de segurança requer  que as diversas hierarquias 

da organização compreendam a necessidade da sua utilização, sendo que em cada 

uma das hierarquias a definição da política será entendida e aplicada de forma 

diferente. Para cada política, funcionários de mais alta hierarquia irão aprovar ou não 

as políticas definidas e indicar os responsáveis em administrá-las. No entanto, todos 

os funcionários irão tornar as políticas definidas como parte do seu dia a dia.  
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O documento que descreve a política de segurança deve conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

• Uma introdução que contém a definição do que é segurança da 

informação, contendo todos seus objetivos, escopo e importância; 

• Mecanismos de suporte as políticas de segurança; 

A 
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• Uma breve explicação sobre cada política de segurança adotada, seus 

princípios, padrões e relevância para a organização; 

• Uma definição das responsabilidades de forma geral, quando tratada 

para toda a organização e de forma mais específica quando puder ser 

direcionada a algum setor; 

• Sempre que existir, referências a outros documentos que possam vir a 

reforçar a política adotada. 

 

 O objetivo de se implantar uma política de segurança para uma organização é 

prover direções gerenciais e de suporte para manter a segurança da informação[39]. 

As políticas podem ser classificadas em dois grandes grupos de acordo com sua 

abrangência na organização: 

 

1. Políticas de ordem geral: possuem escopo único para toda a 

organização. Como por exemplo: não é permitida a utilização de 

softwares sem licença na empresa; 

2. Políticas Específicas: são aquelas que possuem um escopo mais 

direcionado a um problema específico e que não podem ser 

generalizadas. Como por exemplo, a seguinte política: Apenas os 

funcionários do setor de informática poderão acessar remotamente os 

servidores da empresa. 

 

A implantação de uma política de segurança em uma organização geralmente 

é um processo complicado e que exige mudanças operacionais na mesma. Muitas 

vezes, costumes considerados rotineiros deverão ser substituídos por outros não tão 

facilmente operacionais.  

 

O documento que contém a política de segurança pode ser dividido em 3 

tópicos: 
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1. Segurança: define o programa de segurança para os computadores 

da organização. Este é um tipo de política de alto nível que: 

• Define seus propósitos e escopo na organização; 

• Define a responsabilidade pela implantação direta do 

programa; 

2. Segurança específico: define uma série de políticas específicas 

para o funcionamento de setores da organização que requerem uma 

relevância maior; 

3. Análise dos sistemas: são políticas feitas para proteger um 

determinado sistema critico para a empresa. 
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Nesse tópico serão descritos os passos necessários para a definição de uma 

política de segurança e como se deve implementá-la em uma organização.  
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A definição de uma política deve seguir os seguintes passos: 

 

• Definição das questões relevantes para a organização: consiste em 

se definir todas as questões relevantes para a organização que serão 

posteriormente transformadas em políticas de segurança. Cada gerente 

inicialmente define as questões relevantes de forma distinta e com as 

condições necessárias para o funcionamento correto. Sempre que 

possível, justificativas para que cada questão seja transformada em 

uma política de segurança devem ser feitas. 
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• Posição da organização: após a definição das políticas, deve se 

definir a posição da organização em relação à política. Cabe a 

organização, habilitar ou não a política e em que condições e horas as 

mesmas são válidas. 

• Aplicabilidade: tem a função de esclarecer onde, quando, como e para 

quem  esta determinada política deve ser aplicada. 

• Regras e Responsabilidades: define os responsáveis pela aplicação e 

monitoração das políticas. Em muitos casos, quando a organização é 

muito grande, podem ser designados vários responsáveis.  

• Infração: para alguns tipos de políticas é necessário descrever em 

detalhes o tipo de infração que é considerada inaceitável e a 

conseqüência da não respeitabilidade da política. Penalidades devem 

ser definidas explicitamente e devem estar consistentes com as práticas 

utilizadas pela organização em casos semelhantes de infração de 

regras. 

• Pessoas para contatos e informações complementares: deve-se 

definir responsáveis para se tirar dúvidas e obter outras informações 

necessárias. 
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 Não se deve assumir que a existência de uma política de segurança em uma 

organização será o suficiente para torná-la segura. Segurança da informação deve ser 

responsabilidades de todas as pessoas da organização, todas devem estar 

comprometidas.  

Soluções que possibilitem o acesso e visualização facilitada das políticas 

devem ser  utilizadas. Soluções como criação de fóruns onde se possa discutir todos 

os pontos da política a ser aplicada bem como uma maneira de se consultá-las, 

produzem bons resultados, bem como a disponibilização através da Intranet da 

organização. 
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Se os resultados obtidos após a implementação das políticas não forem 

satisfatórios, será necessário fazer uma re estruturação na forma de trabalho das 

pessoas para adequá-las a nova realidade.  

 Alguns procedimentos devem ser adotados para a garantia de que a política de 

segurança seja de conhecimento de todos: 

 

• As políticas devem se tornar visíveis aos funcionários. Para isso, deve-

se utilizar vídeos, pôsteres, painéis e conferências sobre as políticas; 

• Políticas para segurança de computadores devem ser cuidadosamente 

trabalhadas, pois em um ambiente onde se tem uma inundação de 

políticas para reger o comportamento dos funcionários, políticas para 

acesso/utilização de computadores costumam ser deixadas para 

segundo plano. 

 

A seguir tem-se uma lista com os principais problemas para a implantação de 

uma política de segurança: 

 

• A política especificada é superficial e não clarifica quais decisões e 

direções devem ser tomadas; 

• Apesar de existir uma política para a organização ela não é aplicada. 

Ou seja, houve a definição formal da política, no entanto ela apenas 

ficou no papel. Isto muitas vezes ocorre porque os funcionários não 

conseguem compreender a necessidade da mesma. 
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A definição de políticas de segurança pode ser dividida em áreas separadas por 

finalidades. Para a identificação destas áreas nas organizações uma série de questões 

que não foram colocadas até aqui devem ser analisadas, entre elas: quais os tipos de 
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controles e procedimentos serão necessários implementar para a viabilidade do 

negócio? A que tipos de riscos a organização está sujeita? Quem é o responsável pela 

aplicação, verificação, gerencia e falha das políticas de segurança?  

 Nos tópicos seguintes serão mostradas as áreas de aplicabilidade e exemplos 

hipotéticos de políticas.  
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 Identificação e autenticação constituem os processos de verificação e 

validação de usuários. Geralmente são utilizados para se definir quais recursos do 

sistema os usuários ou seus processos terão acesso. 

 Tais preocupações possuem maior complexidade se existir conexão entre os 

sistemas internos e a Internet. Em muitas empresas, existe a preocupação de separar a 

comunicação dos sistemas internos com a internet através de firewalls, roteadores e 

switches de mais alto nível. 

 O processo de interceptação das comunicações é crítico para uma empresa, 

pois, uma reprodução dos dados capturados em uma transmissão pode oferecer 

condições necessárias para se ter acesso ao sistema para o invasor. Outro problema 

para o mecanismo de Identificação e Autenticação é a engenharia social, que consiste 

de se tentar obter informações relevantes sobre dados de funcionários da empresa 

através da sua personificação ou a personificação de outros funcionários, e que 

quando aplicada corretamente causa danos maiores do que o processo de captura dos 

dados. Existe ainda a possibilidade de realizar, através de técnicas de hijacking [26], o 

seqüestro de sessões de usuários autorizados. 

  

Existem três tipos básicos de autenticação: 

 

1. Estático: é o tipo de autenticação oferecido através de senhas de 

acesso. Provê segurança desde que um invasor não possa ver, 
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inserir ou alterar os dados transmitidos entre o computador cliente 

e o servidor. 

2. Robusta: envolve a utilização de criptografia e outros tipos de 

técnicas para se criar às sessões no sistema. Este tipo ainda é 

suscetível as técnicas de hijacking, ou seja, após a comunicação ser 

feita e autenticada, não existe um mecanismo de se controlar a 

legitimidade do cliente ou servidor. 

3. Contínua: aproveita-se do tipo robusto implementado mecanismos 

apara evitar hijacking de suas sessões. Para isso utiliza algoritmos 

de assinatura digital para cada informação transmitida. 

 

2.3.1.1 Políticas gerais de autenticação e Identificação para a Internet 

 

Quando existe a necessidade de se ter acesso à rede da organização através de 

canais que trafeguem as informações pela Internet, políticas especiais para esse caso 

devem ser  definidas. Por exemplo: O acesso a sistemas após o firewall exige um 

mecanismo de autenticação robusto e o acesso a sistemas mais críticos deve ser feito 

utilizando autenticação contínua. 

 

2.3.1.2 Políticas para acesso a partir de outras organizações 

 

O objetivo deste tipo de política é definir os procedimentos que devem ser 

seguidos caso haja  a necessidade de se oferecer acesso de outras organizações à rede 

local. Neste caso, todo acesso deve ser registrado e controlado. Para a liberação do 

acesso, uma avaliação deve ser feita para analisar os riscos e determinar as 

implicações de segurança que existiram para as organizações envolvidas. 

Antes de se liberar o acesso, ainda na fase de definição e negociação entre as 

partes envolvidas, deve-se deixar claro as condições em que o acesso vai ser liberado 

e realizado, incluindo os tipos de acesso que serão permitidos sendo ele remoto ou 

físico. Tais pontos devem estar todos definidos contratualmente entre as partes. 
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2.3.1.3  Políticas para senhas 

 

A escolha de senhas robustas para as contas de usuários consiste geralmente 

do primeiro passo para a aplicação de uma política de segurança para um sistema. 

Este mecanismo de autenticação é o mais comum nos dias atuais e devido a isso já 

existem diversas regras para a definição de senhas robustas. A seguir temos uma 

listagem das regras mais comuns para a geração das senhas. 

 

• Todas as senhas devem consistir de no mínimo seis caracteres 

alfanuméricos (não sendo nomes comuns). Deve-se realizar 

periodicamente testes para se identificar senhas com a facilidade de 

serem descobertas com técnicas tradicionais. 

• As senhas devem ser privadas e nunca compartilhadas ou 

explicitamente inserida no código fonte do programa. 

• As senhas devem ser trocadas no máximo a cada 90 dias. Deve-se 

utilizar sistemas que forcem a troca das senhas automaticamente. 

• As contas de usuários serão bloqueadas após três tentativas não 

sucedidas de login. Todas estas operações devem ser registradas 

através de logs para serem auditados posteriormente. 

• As sessões devem ser suspensas após quinze minutos de inatividade. 

• Os logins de sucesso devem mostrar a data e hora do último login de 

sucesso para o usuário. 

• Os IDs e senhas devem ser suspensos após um determinado período de 

desuso. 
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O uso de um mecanismo de autenticação robusta exige antes um treinamento 

para o uso deste método, pois ele utiliza uma infraestrutura de chaves privadas e 

públicas para que os usuários acessem o sistema. Para isso deve-se utilizar um 

repositório para armazenar as chaves públicas dos usuários. A seguir, é mostrada uma 

lista com algumas políticas para a utilização de um mecanismo de autenticação 

robusta 

• As chaves públicas devem ficar em um banco de dados comum a todos 

os usuários 

• O computador utilizado para armazenar esta base não deve ser 

utilizando para mais nenhuma função 

• Se uma chave de autenticação for perdida, este fato deve ser reportado 

ao gerente de segurança para que as devidas providências sejam 

tomadas. 
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Atualmente existe uma tendência para a utilização de sistemas que exijam a 

confiabilidade e que possam oferecer suporte legal, no caso da existência de 

legislação, para a autenticação dos clientes e servidores utilizados. Atuando nesse 

sentido, temos: 

1. Certificação digital: utilizada elaboração de uma estrutura que proveja 

um mecanismo de validação e confiabilidade para assinaturas digitais. 

Geralmente chamados de PKI (Public Key Infraestructure) 

2. Assinaturas digitais: utilizada para a autenticação de todos os 

elementos que compões  o sistema.  Consiste de um mecanismo que 

baseado em operações matemáticas podem garantir a unicidade e 

confiabilidade de cada elemento. Atualmente leis que respaldam tal 

tecnologia estão sendo definidas, facilitando assim que transações que 

exijam a autenticidade e garantam a não-repudiação. 
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Diversas técnicas e modelos estão propostos para implementar uma 

infraestrutura que ofereça suporte à utilização de certificados e assinaturas digitais, 

principalmente a utilização de técnicas criptográficas mostradas na sessão 2.5. 

Atualmente, no Brasil, existe um projeto do governo federal que visa implementar 

uma infraestrutura de chave pública no país [58], além de uma iniciativa de código 

fonte aberto para a sua implementação[69] 

Um exemplo de política para a utilização de tais mecanismos em uma 

organização está mostrada a seguir: 

• Todo sistema crítico da organização que realizar conexão com a 

internet deve utilizar um mecanismo de certificação digital para validar 

tanto o usuário quanto o servidor. Os certificados somente devem ser 

utilizados na organização se forem aprovados pelas autoridades de 

certificação da organização. Certificados para usuários devem ser 

utilizados juntamente com SSL (Secure Socket Layer) para diminuir a 

possibilidade de sucesso na  utilização de técnicas de hijacking na 

conexão. 

• Nos computadores pessoais o acesso às áreas de armazenamento de 

certificados deve ser protegido por senhas. 
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Os dados nos computadores não são estáticos: e-mails chegam e são lidos a 

toda hora, novas aplicações são obtidas via disquetes, cd-rom e redes de 

computadores. Web-softwares são transferidos e executados interativamente via 

Internet. Cada um desses casos pode introduzir riscos para a organização, entre eles: 

vírus, danificar a configuração do computador ou violação de aspectos legais de 

licenças de software. 

 As instituições devem se proteger em diferentes níveis dependendo dos riscos 

a serem corridos. 

O controle de importação de softwares permite que a organização se proteja 

de: vírus, cavalos de tróia e etc. Isto pode ser feito basicamente através do controle de 
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softwares como applets e ActiveX, e licenças de software. Cada caso deve ser 

categorizado de acordo com os seguintes critérios: quem iniciou a atividade que 

resultou no problema e como o problema pode ser resolvido. 

 

2.3.4.1 Prevenção, remoção e detecção de vírus 

 

Vírus de computadores têm se tornado um grande problema para os usuários 

de computadores já algum tempo. Atualmente existem diversos meios para a 

propagação de vírus e a Internet tem sido utilizada com sucesso como meio de 

disseminação algumas vezes chegando a paralisar grandes empresas como no caso do 

vírus SirCam@MM[40]. 

 A seguir está listada uma série de políticas que podem ser adotadas para esses 

casos: 

��Para a prevenção de vírus o administrador de segurança deve aprovar 

cada aplicação/programa antes desta ser instalada em cada computador. 

Nenhuma aplicação deve ser instalada sem a aprovação. As 

configurações de cada computador serão avaliadas periodicamente, para 

verificar se nenhum software foi instalado sem autorização. 

��Os softwares serão instalados somente em servidores especificados. 

Nenhum software poderá ser obtido via Internet e instalado em nenhum 

computador. 

��Softwares de antivírus serão instalados nos servidores de arquivos. A 

varredura de todos os arquivos será feita também de forma periódica 

nestes servidores. Os computadores de trabalho pessoal deverão possuir 

softwares de antivírus instalados e residentes em memória para avaliar 

cada dado no computador. Novos programas só poderão ser instalados 

nos computadores após serem avaliados pelos softwares de antivírus.  

��Todos os e-mails, softwares e arquivos anexados e arquivos vindos via 

rede de computador deve ser avaliado pelos softwares de antivírus.  
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��Antivírus devem ser instalados nos firewalls, pois estes geralmente 

constituem um ponto de passagem obrigatório, centralizando o controle 

de vírus obtidos via redes de computadores. 

��É importante frisar que os softwares de antivírus são limitados a detectar 

somente vírus previamente já classificados. Novos vírus e vírus mais 

sofisticados podem passar desapercebidos, por isso uma constante 

atualização dos softwares de antivírus deve ser feita, toda vez que os 

computadores tiverem um comportamento estranho isso deve ser 

reportado aos administradores de segurança. 

��Para detecção de vírus cada avaliação feita pelos softwares de antivírus 

deve ser registrada através de logs e avaliadas diariamente. 

��Se softwares obtidos via disquetes, cd-roms ou rede quando avaliados 

pelo antivírus, a presença de vírus for detectada, isso deve ser informado 

aos administradores da rede. 

 

Caso se descumpra algum dos procedimentos acima o usuário deverá ser 

punido de acordo com as normas da organização. Tais normas devem ser definidas 

previamente, validadas legalmente pelo setor jurídico da organização e adicionadas ao 

contrato assinado com o usuário.   

 

2.3.4.2 Controlando softwares interativos 

 

Softwares, como ActiveX e Applets Java, devem ter um tratamento 

diferenciado, pois seu funcionamento exige que sejam executados no lado do cliente. 

Isto permite que em muitos casos Applets e ActiveX maliciosos tenham acesso a 

informações não permitidas e até mesmo causem danos, como a remoção ou a 

alteração de arquivos. 

Muitas soluções foram propostas como a opção para applets funcionarem 

apenas em áreas chamadas de safebox. Nestas áreas, tais programas poderão executar 

suas funções de forma definida pelo cliente e o acesso a áreas externas a safebox não 
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deveriam ser permitidas de forma alguma. O problema da implementação desta 

solução encontra-se em bugs descobertos que, quando explorados permitem aos 

applets terem acesso a informações externas a safebox. Uma política para a utilização 

de softwares interativos pode ser: 

 

��Treinamento dos funcionários explicando os riscos de tais softwares e 

como configurar seus “browsers” para prevenir a obtenção de applets. 

��O uso de tais softwares fica proibido. Todos os locais onde a esse tipo de 

proibição pode ser configurado, como web browsers, firewalls tal 

restrição deve ser feita. Todos os registros de ocorrências de tentativas 

de obtenção deste tipo de softwares deve ser feita e auditada 

regularmente. 

 

2.3.4.3 Licenças de Software 

 

Várias empresas estão enfrentando atualmente vários problemas com o 

licenciamento de software, pois com a popularização da Internet, muitas empresas de 

software começaram a explorar a venda de softwares através de seus web sites. Para 

isso disponibilizam versões de avaliação de seus softwares para possíveis clientes. No 

entanto, a medida que tais softwares são instalados e sua desinstalação não é feita 

após o período de avaliação, esse software passará a ser ilegal e a organização na qual 

o mesmo foi instalado poderá ser multada, comprometendo assim, a imagem da 

empresa e em alguns casos a legalidade das suas atividades. Abaixo se tem a 

definição de uma política para estes softwares. 

 

��Softwares comerciais não devem ser obtidos via Internet sem a 

aprovação dos administradores do sistema. Toda instalação de software 

nos computadores da empresa deve ser feita por algum administrador de 

sistemas da empresa. Os administradores do sistema devem fazer 

inspeções periódicas nos computadores da empresa a procura de 

softwares ilegais instalados. Caso algum seja encontrado punições 



 
 

 
 

22

devem ocorrer de acordo com as práticas normais da empresa para tais 

casos. 
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 A conexão com a Internet ou a hierarquização de acesso aos sistemas da 

organização irá trazer a necessidade, em muitas vezes, de se trabalhar com sistemas 

em vários níveis. O primeiro, geralmente, será a arquitetura do firewall e da conexão 

com a Internet. Pode-se acrescentar ainda a esta estrutura, outros níveis que requerem 

decisões sobre a política de segurança, tais como: conectar setores remotos da 

organização através da utilização de Redes Privadas Virtuais (VPNs). Cada um desses 

casos requer a definição de políticas. Nesta sessão serão discutidas políticas de 

segurança para esse tipo de necessidade.  
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 Um dos grandes problemas encontrados na Internet é a falta de privacidade 

nos dados trafegados entre as redes locais e a Internet. VPNs se utilizam mecanismos 

de criptografia citados sa sessão 2.5 para implementar um canal seguro para os 

serviços desejados. Geralmente são implementadas entre firewalls e entre pequenos 

números de pontos. 

Outro problema ainda vem do fato que a própria estrutura da Internet não 

prove garantia nenhuma da entrega dos dados, comprometendo desta forma a VPN 

criada para conectar sites via Internet. Uma política para este caso pode ser: 

 

1. Quando a Internet for utilizada para conectar sites, canais de 

comunicação de backup devem ser mantidos para restaurar de forma 
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rápida a conexão em casos de indisponibilidade do primeiro canal ou 

ataques de negação de serviços. 

2. A utilização de VPNs deve, antes de tudo passar, pela aprovação do 

grupo de segurança da organização. Toda alteração na estrutura da 

VPN  deve ser discutida com este grupo para depois ser implementada. 

3. Toda conexão utilizando VPN da organização deve ser feita através do 

firewall. 

4. Deve-se  utilizar proxies nos firewalls limitando o acesso à rede 

através da VPN. 

 

É importante que fique claro que a utilização de VPN garante a integridade, 

autenticação e privacidade da informação trafegada, no entanto sua utilização não 

causará nenhum efeito para a segurança da informação se não existir confiabilidade 

nas redes localizadas antes dos os canais de abertura da VPN. 
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 Não adianta muita coisa se em uma organização todas a precauções forem 

tomadas para impedir o acesso de invasores à rede interna através da Internet e se 

descuidar da verificação dos usuários para acessar a rede Interna via conexões 

discadas, permitindo assim ultrapassar toda a segurança existente para a Internet indo 

diretamente a rede interna. 

Existem vários mecanismos para garantir que a solicitação de conexão venha 

de um computador autorizado [2]. Para tanto, as políticas podem ser: 

 

��Todos os usuários que tentarem acessar a rede interna através de 

conexões discadas deverão fazê-lo através de mecanismos apropriados 

de autenticação única. 
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Uma outra decisão importante a ser tomada é referente ao acesso aos bancos 

de dados da organização. Isto pode ser feito de várias formas. A mais fácil de se 

implementar de forma segura ocorre quando o acesso ao banco de dados é feito por 

um número limitado de usuários. Neste caso, pode-se utilizar VPNs. Em casos onde 

esta situação não se aplica, outras formas de segurança devem ser implantadas. Por 

exemplo,  se hospedar o bando de dados na DMZ (zona desmilitarizada) da 

organização.  

 

��Nenhum acesso a bancos de dados internos por usuários externos pode 

ser feito.  

��Quando existir a necessidade de se acessar bancos de dados 

externamente os mesmos devem ser colocados na DMZ e seus dados 

devem ser replicados a partir do banco de dados interno através de fitas e 

outras formas de backup não realizado através da rede. 

��Toda informação crítica armazenada no banco de dados exposto deve ser 

armazenada criptografada. 
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Criptografia é uma das formas mais utilizadas para prover integridade e 

confidencialidade nas transações via Internet, transações via browsers, mensagens de 

e-mail, etc. Criptografia ainda pode ser utilizada em dados nos bancos de dados, para 

prover maior segurança. 

 A utilização de mecanismos de criptografia em instituições deve ser 

acompanhada  de perto pelos administradores da rede, pois a criptografia de e-mails e 

dados nos computadores podem acabar atrapalhando o processo de auditoria dos 

dados. 
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Abaixo, tem se a definição de uma política para criptografia 

 

��Criptografia deve ser utilizada nos locais onde existem máquinas 

expostas de forma insegura à Internet. As chaves de criptografia devem 

ter um tamanho mínimo de 56 bits, sendo tamanhos maiores 

recomendados. Toda a segurança da criptografia geralmente se encontra 

nas chaves utilizadas no processo, por isso deve-se tomar cuidado e 

armazená-las em locais seguros da rede. 

��O servidor de certificados irá conter todas as chaves públicas de usuários 

da organização. Só serão aceitas conexões seguras com entidades 

externas se os servidores de certificados remotos forem previamente 

aceitos pela administração da rede. As chaves privadas devem ser 

regidas pelas mesmas políticas aplicadas à senhas dos usuários. Qualquer 

suspeita de inconfiabilidade no mecanismo de criptografia ou 

comprometimento das chaves privadas devem ser reportadas aos 

administradores. 
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Um incidente pode ser definido como sendo algo que produza uma alteração 

ou cause algum efeito não desejado na operação dos computadores ou da rede 

resultando em fraude, comprometimento da informação ou perda da informação. 
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A política de segurança deve ser abrangente o suficiente para prever o que 

deve ser feito no caso de uma invasão ou suspeita de invasão ocorrer. Para isso 

algumas questões devem ser respondidas antes da se definir a política: 
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1. Em que casos a legislação deve ser aplicada? 

2. Deve existir cooperação com outras instituições para tentar capturar o 

invasor? 

3. Deve-se re estruturar o sistema quando uma invasão for detectada ou 

deve-se esperar para poder colher mais informações sobre as 

atividades do invasor? 

As definições de políticas para esses casos podem ser divididas em dois grupos: 

 

1. Políticas operacionais: se referem a procedimentos operacionais que devem 

ser  implementados nos sistemas que permitem a identificação de alterações 

nos comportamentos considerados normais do servidores, serviços e rede da 

empresa. 

��Os processos normais de logging de dados devem ser habilitados para 

todas as máquinas e servidores da rede; 

��Alarmes e alertas devem ser habilitados em todos os pontos perimetrais 

da rede; 

��Todos os servidores deverão ter mecanismos de monitoramento como o 

softwares de auditoria de arquivos ou wrappers instalados como uma 

solução complementar aos mecanismos de logging do sistema 

operacional; 

��Os servidores mais críticos deverão ter sistemas de IDS (Intrusion 

Detection Systems) locais aplicados para melhorar a política de deteção; 

��Em todas as conexões lógicas das redes sistemas de IDS devem ser 

instalados para monitorar o tráfego e gerar alarmes e alertas sobre 

atividades suspeitas. 

 

2. Políticas de ordem administrativa: se referem a procedimentos de ordem 

administrativa que visam checagem de informações geradas e treinamento 

de pessoal interno para interpretação e manuseio das informações geradas. 
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��Checagem de integridade nos sistemas de periferia como firewalls 

devem ser feitos rotineiramente; 

��Checagem dos logs dos sistemas da periferia devem ser feitos 

rotineiramente; 

��Checagem dos dados dos logs dos servidores e máquinas clientes da rede 

devem ser feitos rotineiramente; 

��Treinamentos para os usuários devem ser oferecidos para que estes 

possam reportar sobre atividades estranhas acontecidas; 

��Todos os sintomas reportados devem ser checados pela equipe de 

administração de redes, se algo estranho for encontrado, deve ser 

reportando a equipe de segurança; 

��Ferramentas devem ter seus dados checados rotineiramente; 

��Sistemas de IDS devem ter seus dados checados rotineiramente bem 

como atualização nas decisões a ser tomadas nos casos de alarmes 

positivos. 
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Qualquer recurso que produza algum tipo de informação sobre a organização, 

como fitas de backup, CDs, discos flexíveis, manuais e etc; devem possuir um 

responsável que deve ser responder pela manutenção de cada recurso. Também deve 

ser feita a definição de quem deverá ter a responsabilidade de controlar e verificar o 

estado de cada recurso. 

Inicialmente, um inventário deve ser feito contendo uma listagem de todos os 

recursos relevantes para a organização. A identificação de qual recurso deve ser 

catalogado geralmente esta associado a finalidade de cada organização, por causa  
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disso a produção de uma listagem genérica com todos os recursos que devem ser 

catalogados geralmente não é factível.  

Após esta fase, uma catalogação deve ser feita onde se deve agrupar cada item 

obtido na fase anterior em grupos e subgrupos, organizados por finalidade e 

importância. Não existe uma taxionomia/hierarquia definida. Isto deve ser feito 

durante esse processo e é de responsabilidade da equipe que realiza o levantamento 

das informações. 
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O sucesso de uma política de segurança consiste de um processo que tem 

início com o apoio dos gerentes administrativos, fortalecendo e homologando a 

utilização das mesmas, seguido da aquisição ou implementação de ferramentas para a 

representação e configuração das mesmas. 

Deve-se definir de quem é a responsabilidade pela implementação, 

manutenção e gerência da política de segurança na organização. Se houver mais de 

uma pessoa responsável por este papel, deve-se definir qual a responsabilidade de 

cada uma no processo todo. Caso este trabalho seja terceirizado, deve-se ter uma 

estreita aproximação entre os administradores da rede e a empresa contratada. Os 

responsáveis pela administração da segurança da rede devem possuir o poder de re-

configurar as regras do firewall, suspender e criar usuários. Todas as ações do 

responsável devem ser monitoradas. 

A implementação de uma política de segurança em uma organização é um 

processo usualmente complicado que envolve mudanças culturais nas pessoas e 

estruturais na organização. Vários aspectos devem ser observados e tratados de forma 

concorrente para o sucesso da implementação da política de segurança. 

Existem ainda barreiras técnicas que precisam ser tratadas para que exista a 

completude do processo. Tais barreiras, como o mapeamento do texto que descreve a 

política em regras lógicas aplicadas para computadores e equipamentos de informática 

é um exemplo claro.  

Contudo com a evolução cada vez maior da tecnologia, estas limitações 

tendem a ser superadas.  



 
 

3 Notações para Especificação de 
Políticas 
 
 
 
 
 
 

sta seção descreve uma das mais importante notações para a representação 

de políticas de segurança existente. Também Será apresentado através 

desta notação, a definição de algumas políticas de segurança 

implementadas no Capítulo 6 e alguns exemplos para clarificar o 

entendimento casos.  Esta notação esta em continua evolução para poder representar 

cada vez mais um conjunto maior de políticas.  

A existência de documentos que descrevem políticas de utilização de um 

determinado sistema é uma prática que vem sendo aplicada há algum tempo. 

Entretanto, a existência desse documento não significa que ele esteja implantado 

corretamente e, portanto, sendo respeitado. Isso se deve, principalmente, a falta de 

mecanismos que mapeiem corretamente sobre o sistema o conjunto de políticas 

definidas. Este capítulo apresentará a notação Ponder e suas notações. 

Por não ser o foco principal desta dissertação apenas será brevemente descrita 

esta notação. 
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“Em Ponder, uma política é uma regra que pode ser utilizada para modificar o 

comportamento de um sistema“ [65]. Na arquitetura proposta, a separação da 

definição de  políticas dos mecanismos de gerenciamento que as interpretam, permite 

que o comportamento do sistema possa ser alterado sem ter que se re-escrever o 

sistema de gerenciamento. Com esta visão é possível se alterar  e substituir políticas 

E
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no sistema sem ter que reiniciar o mesmo. Esta linguagem é, na atualidade, a mais 

completa, com maiores recursos e está em constante desenvolvimento. 

Ponder é uma linguagem que define políticas associadas a sujeitos e objetos, e 

com isto podem definir vários tipos de políticas, conforme mostrado na Figura 3.2: 
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 A seguir tem-se uma listagem dos tipos de políticas que podem ser definidos e 

sua contextualização na linguagem: 

 

1. Autorização: são essencialmente vistas como políticas de 

segurança relacionadas a controle de acesso e especificação de 

ações que um determinado objeto pode executar. 

2. Obrigação: políticas que definem que tipos de ações um sujeito 

qualquer pode executar sobre um determinado objeto bem como 

seus deveres sobre o mesmo. São geralmente disparadas por 

gatilhos ocasionados por eventos pré-definidos e interpretadas 

pelos agentes de gerenciamento. 

3. Contenção: são políticas definidas no sentido de delimitar os 

escopo que um determinado sujeito pode executar. São 

semelhantes a negações de uma autorização, mas seu foco é o 

sujeito e não o objeto. 

Alvo Sujeito 

Ações 
 
 
 

Restrições 

Figura 3.1 Representação da notação Ponder 
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4. Delegação: políticas que definem que tipo de ações um 

determinado objeto pode delegar outro. 

5. Composição: são utilizadas para agrupar um conjunto de políticas  

que possuem uma correlação sintática, no sentido de simplificar os 

modelos de definição de políticas. Devem ser utilizadas para o 

gerenciamento de grandes sistemas distribuídos. 

6. Obrigação: especifica um limite de aplicabilidade para as políticas 

baseadas em valores de atributos de determinado objeto, ao qual a 

política se refere. 

 

Ponder permite a definição de meta-políticas que permite a coexistência de 

políticas conflitantes bem como a definição de domínios que permitem o agrupamento 

de objetos para se definir políticas. Com esta facilidade pode-se dividir o sistema em 

grandes grupos e agrupar as políticas de acordo com cada domínio definido. 
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Ponde suporta os seguintes tipos de políticas: 
 
Basic policies Keyword  
Positive Authorisation Policy  auth+ 
Negative Authorisation Policy  auth- 
Obligation Policy  Oblig 
Refrain Policy  Refrain 
Positive Delegation Policy  deleg+ 
Negative Delegation Policy  deleg- 
Composite policies Keyword  
Group  Group 
Role  Role 
Relationship  Rel 
Management Structure  Mstruct 
Other Keyword  
Meta-Policy  Meta 

 

Ponde define políticas através de classes básicas que formam uma hierarquia 

de heranças, representada na Figura 3-1. Através destas classes básicas e utilizando os 

mesmos conceitos da programação orientada a objetos pode-se criar novas classes 

necessárias para implementar a política desejada. 
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Figura 3-1 Diagrama de classes básicas de Ponder 

 

Desta maneira pode-se definir os seguintes tipos políticas: 

 

• Novos tipos de políticas 

• Novas declarações de instancias 

• Novos domínios para as sentenças 

• Scripts 

• Eventos 

• Constantes 

• Restrições 

 

��������3��$��������$����"
��������$��%
����

3.1.3.1 Exemplo 1 

�

Considere o seguinte cenário, uma empresa e dividida em regiões e cada 

região possui um sistema de gerenciamento de materiais chamado de EIR e é 

composta por várias filiais que possuem um sistema interno de controle chamado de 
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HLR. Neste cenário deve ser definida uma política única para verificação de matérias 

que: 
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domain /policies/groups/types; 
type 

group HD_authorisationsT (set hd, HLR_type hlr, EIR_type eir) { 
inst 

auth+ HD_auth_HLR { 
subject hd; 
target hlr; 
action add_new_customer(), update_record(), 

 traceHomeSubscriberInHLR(); 
} // HD_auth_HLR 
auth+ HD_auth_EIR { 

subject hd; 
target eir; 
action blacklistEquipment(); 
} // HD_auth_EIR 

} // HD_authorisationsT 
 

domain /tr/rr/rc/HD; 
 
type 

role helpDeskT(EIR_type eir) { 
 

import /policies/groups/types/HD_authorisationsT; 
 

inst 
oblig customer_complaints { 

on customer_complaint(complaint); 
do /* import complaint */ 
  helpDeskT.investigate_complaint(complaint); 

} // customer_complaints 
 
type 

group hlr_managementT(HLR_type hlr) { 
inst 

oblig record_update { 
on new_service_subscription(x); 
do updateRecord(x.customer, x.service); 
target hlr; 

} // record_update 
 
oblig consistency_loss { 

on unrecognised_customer_in_HLR(imsi); 
do hlr_managementT.checkRecord(imsi); 

} // consistency_loss 
} // hlr_managementT 
 
inst 

group hlr_managementBrA = hlr_managementT(hlr_branchA); 
group hlr_managementBrB = hlr_managementT(hlr_branchB); 

 
group billing_and_abnormal { 
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inst 
oblig notify_subscriber { 

on unpaid_bills(imsi); 
do notifySubscriber(imsi); 
target emailServer; 

} // notify_subscriber 
 
oblig stolen_equipment { 

on reported_stolen(imei); 
do blackListEquipment(imei); 

target eir; 
} // stolen_equipment 

} // billing_and_abnormal 
 
group hlr_auth1 = HD_authorisationsT(this.pd,hlr_branchA, 
eir); 
group hlr_auth2 = HD_authorisationsT(this.pd,hlr_branchB, 
eir); 

} 
 
domain roles/HelpDesk; 
inst 
role helpDeskRegionA = helpDeskT(eir_regionA) @ pd/HD/HD1; 
role helpDeskRegionB = helpDeskT(eir_regionB) @ pd/HD/HD2; 

�

�

3.1.3.2 Exemplo 2 
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1. "Um provedor possui um servidor e deseja garantir que neste existam 

apenas os serviços de rede previamente definidos pelos 

administradores de sistema. Caso seja encontrado algum serviço 

desnecessariamente funcionando um alerta deve ser gerado ao 

administrador do sistema." 
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Atualmente não existe um consenso de qual o melhor modelo e se ele deve ser 

aplicado. Muitos trabalhos ainda estão em andamento, tentado abordar geralmente 

problemas mais específicos que podem ser incorporados a políticas de ordem geral. 

No entanto, diversas abordagens para a definição de notações formais para a 

representação de políticas de segurança já atingiram alguma maturidade entre elas se 

destaca Ponder. 

Algumas notações como Ponder por serem mais recentes ou estarem em 

contínua evolução, possuem um caráter mais abrangente, mas mesmo assim, ainda 

encontram dificuldades quando trata-se de escalabilidade, ficando os modelos em 

alguns casos demasiadamente complexos ou excessivamente ingerenciavéis devido a 

enormidade de políticas que devem ser definidas.  

 



 
 

4 Ferramentas de auditoria de 
segurança de redes 

 

 

 

 

erramentas para auditoria de segurança de redes têm tido um grande 

impulso no seu desenvolvimento nos últimos anos. Este aumento deve-se 

principalmente ao grande número de invasões ocorridas. Devido a isto, a 

sofisticação exigida para este tipo de ferramenta vem aumentando muito. 

Nesta seção, apresenta-se uma discussão sobre as principais ferramentas, apontando 

características e comportamentos.  
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Para analisar as ferramentas de auditoria de segurança de redes foram 

considerados três aspectos mais relevantes para este tipo de ferramenta: 

1. Interface: No início, a utilização de tais ferramentas era difícil, pois 

exigia um conhecimento elevado sobre parâmetros que deveriam ser 

passados no momento de sua execução para que esta produzisse 

determinado resultado. Hoje, com a utilização de interfaces baseadas 

em janelas, tais ferramentas passaram a possuir uma interface bem 

amigável, facilitando a sua utilização. Por isso, deixaram de ser apenas 

utilizadas por usuários avançados e experientes ou invasores, para 

serem utilizadas por administradores de rede de forma geral. Além da 

configuração mais facilitada, a exibição dos resultados obtidos da 

rede/host passou também a ser feita graficamente, mostrando sempre 

que possível, links para páginas onde as vulnerabilidades identificadas 

podem ser melhor descritas e o tipo de vulnerabilidade encontrada. 

F 
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Outra característica é a apresentação dos resultados divididos em 

classes, cada uma definida em relação ao risco ao sistema. 

Uma tendência observada é que a utilização da interface Web vem 

ganhando impulso, pois possui a facilidade de utilização remota e 

segue uma tendência do desenvolvimento de sistemas. 

2. Arquitetura: tais ferramentas estão deixando de ser implementadas 

como uma seqüência de instruções desordenadamente escritas para 

serem implementadas seguindo alguns modelos de arquiteturas de 

software conhecidos. O modelo mais adotado é o cliente servidor onde 

a ferramenta é desmembrada em um módulo servidor, responsável por 

toda parte referente a conhecimento e armazenamento de dados e um 

cliente que tem como funcionalidade exibir os dados coletados, gerar 

gráficos e relatórios, enfim toda a parte de interação com o usuário. 

Adotando modelos de arquitetura de software, e principalmente o 

modelo Cliente/Servidor, a auditoria dos sistemas pode ser feita 

independente do sistema operacional ao qual o cliente esta 

desenvolvido isto facilita também a migração dos clientes para as 

interfaces WEB.  

3. Base de conhecimento: é um repositório sobre vulnerabilidades 

existentes. Algumas dessas bases chegam a ter algumas milhares de 

vulnerabilidades encontradas. Em alguns casos, quando é identificado 

algum problema em qualquer serviço de um host remoto, essas bases já 

possuem o programa que explora a vulnerabilidade que pode ser 

utilizado para explorar o problema relacionado. No entanto, esse não é 

o comportamento padrão. Geralmente apenas se realiza a identificação 

da versão e fabricante, do serviço e compara-se esses resultados com 

uma base já existente. Essa identificação pode ser feita através: a) da 

obtenção de banners das aplicações remotas, b) do comportamento da 

aplicação sob determinada circunstância, c) do comportamento no 

envio/recebimento de pacotes TCP/IP. Esta base ainda pode conter 

uma seqüência de comandos pré-definidos que, quando executados, 

podem produzir um resultado que indique a possibilidade da existência 

de uma vulnerabilidade no serviço. 
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As ferramentas de auditoria de segurança  de redes podem ser classificadas em 

pelo menos duas categorias diferentes de acordo com o papel desempenhado no 

processo de análise dos elementos da rede. Estas categorias, scanners e ferramentas de 

auditoria de redes, serão discutidas nas seções a seguir.  
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São ferramentas com a capacidade de fazer um levantamento dos serviços 

disponíveis em um ou mais hosts remotos. Para realizar este levantamento este tipo de 

ferramenta recebe no mínimo dois parâmetros: o host ou o intervalo de endereços de 

rede a ser percorrido e o intervalo de portas que deve ser utilizado para a varredura 

individual de cada host remoto.  

Tais ferramentas já conseguem mostrar dados que são de grande valia para a 

auditoria e para invasores de rede, tais como: sistema operacional utilizado no host 

remoto e quais os prováveis serviços que estão funcionando no mesmo, utilizando 

para isso, a comparação do valor encontrado na análise para a porta TCP ou UDP com 

arquivos com a mesma funcionalidade do /etc/services nos servidores UNIX. Na 

seção 3.3, para cada scanner analisado será descrito o modelo adotado para a detecção 

dos sistemas operacionais remotos. 

Alguns scanners, ainda são capazes de gerar gráficos com a topologia da rede 

remota, identificando, sempre que possível, as funcionalidades dos elementos da rede, 

tais como: roteadores, servidores e as estações de trabalho e os sistemas operacionais 

em utilização. 

A sofisticação dos scanners vem chegando a níveis altíssimos nos dias atuais, 

pois cada vez mais a identificação de uma "varredura de portas (scaneamento)" em 
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um host vem sendo mais difícil. Abaixo temos algumas das características que estão 

tornando difícil esta identificação: 

• Não finalização do processo de abertura de conexão definido pelo 

TCP/IP. A cada conexão solicitada o host remoto não se chega a 

completar todo o processo de abertura de conexão TCP/IP "tree state" 

[49] especificada pelo protocolo. Essa funcionalidade ajuda bastante na 

transposição de alguns filtros de pacotes. Neste caso, diversas 

possibilidades podem ser utilizadas são elas: FIN Scan, Null Scan e 

Xmac Scan. 

• A utilização não sequenciada dos valores do intervalo de portas que 

deve ser utilizado na varredura do host remoto. Isto dificulta ainda 

mais a identificação da varredura pois as portas onde as solicitações de 

varredura são feitas são sempre distantes entre si, nunca uma após a 

outra. A detecção de comportamento sequencial foi muito utilizada no 

inicio do desenvolvimento de tais ferramentas. 

• Varredura lenta ou diluída no tempo. Permite que seja definido um 

tempo entre cada envio de solicitação de conexão às portas no host 

remoto. Com isso, apenas utilizando-se de mecanismos capazes de 

identificar outros padrões  pode-se detectar a varredura. 

• Envio de pacotes IP com origens distintas, permite que a ferramenta 

receba uma lista de endereços IP que devem ser utilizados no envio de 

pacotes. Isto é feito alterando nos pacotes enviados o endereço IP de 

origem. Desta forma fica bastante dificultada a identificação da origem 

correta de onde a varredura realmente foi realizada. Se esta lista de 

endereços IP fornecidos for muito grande, fica quase impossível a 

identificação. Para o host remoto, o que se pode identificar são 

diversas varreduras de portas oriundas de diversos locais diferentes, 

que provavelmente indica um comportamento anômalo na rede, mas de 

difícil identificação. 
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São ferramentas que têm como funcionalidade principal a identificação de 

vulnerabilidades no sistema operacional e serviço dos hosts remotos, bem como de 

má configuração da rede [19][21][24][32]. Também sofreram uma grande evolução 

nos últimos anos e constituem hoje um grande auxílio a administradores de rede. Os 

testes feitos na rede/host com tais ferramentas podem identificar problemas de 

segurança que ainda não foram corrigidos e que muitas vezes o próprio administrador 

não possui conhecimento. Além da identificação das vulnerabilidades expostas, 

podem ainda oferecer os exploits que podem ser utilizados para uma possível invasão 

da rede através da vulnerabilidade descoberta.  

A extensibilidade é uma característica que já pode ser encontrada em muitas 

dessas ferramentas, podendo-se adicionar, através de scripts ou macros, em um 

formato pré-definido, novas vulnerabilidades. Nos sites dos fabricantes de cada uma 

dessas ferramentas existe um local próprio para a obtenção de tais scripts e macros, 

para que o usuário possa ter sempre uma ferramenta atualizada. 

É importante frisar que uma boa ferramenta de identificação de 

vulnerabilidades possui como alicerce um scanner de rede, pois os dois são 

complementares. Algumas destas ferramentas sugerem a utilização de outros scanners 

ao invés do que elas implementam ou até mesmo só funcionam se um determinado 

scanner estiver instalado no sistema. Este comportamento já vem sendo aplicado nas 

ferramentas mais populares.  

Ferramentas para identificação de vulnerabilidades são utilizadas por analistas 

de segurança, invasores e administradores de rede para analisar a segurança de suas 

redes. Como principais funcionalidades destas ferramentas pode-se citar: 

 

1. Possuem uma base de exploits e vulnerabilidades já cadastradas; 

2. Possuem uma base de procedimentos de ataques já cadastrados; 

3. Geram relatórios em diversos formatos, informando o resultado da 

análise obtida 



 
 

 
 

43

 

Devido à importância dessas ferramentas, algumas empresas já estão 

desenvolvendo as suas em caráter comercial, como é o caso da ISS (Internet Security 

Systems) [50], uma das lideres no mercado de segurança de rede. No entanto, diversas 

ferramentas de domínio público podem ser citadas como referência para análise de 

vulnerabilidade de sites, sendo algumas das principais utilizadas nesse trabalho. Como 

o público alvo deste tipo de ferramenta é bem direcionado, a possibilidade do acesso 

ao código fonte é mais um atrativo, e por isso, possuem grande popularidade. Sua 

obtenção pode ser feita através da Internet nos sites dos seus 

fabricantes/desenvolvedores e sites especializados no assunto e obtidas via download.  

A existência de diversas ferramentas dificulta a escolha de uma única para a 

utilização nos testes realizados nesta dissertação, pois cada uma possui 

comportamentos e finalidades que podem  ser explorados dependendo da situação do 

host/rede encontrado. Como resultado deste trabalho, é proposto um mecanismo para 

integração do resultado da análise gerada por cada ferramenta, possibilitando assim a 

integração e comparação entre os resultados obtidos, fato este que oferecerá ainda 

mais confiabilidade para os mesmos. A seguir estão listadas as principais 

características que nos levaram a propor o mecanismo de integração que será 

discutido no capítulo 5. 

 

a. Nas análises de algumas ferramentas, não houve uma ferramenta que 

se destacasse sobre as demais. O que se pode observar é: algumas são 

mais eficientes que outras no item desempenho, outras conseguiam ser 

mais eficientes na detecção e exploração de bugs e erros de 

configuração para determinado tipo de serviço; 

b.  Não foi encontrada nenhuma ferramenta capaz de, sozinha, possuir 

todas características desejadas, como: desempenho, geração de 

relatórios baseados nas análises, base de dados de vulnerabilidades 

atualizada, etc; 

c. Tais ferramentas, seguindo uma tendência, já estão utilizando outras 

mais eficazes para e realização de determinadas operações de análise. 

Uma caso típico seria a utilização de uma boa ferramenta para fazer o 
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varredura  de portas de um host na rede e a partir daí uma outra 

ferramenta faria a análise de vulnerabilidades nos serviços 

encontrados. 
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Nessa sessão serão apresentados os scanners utilizados no trabalho e as 

principais  características de cada um. 
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O Nmap [43] é a ferramenta de varredura de rede mais utilizada nos dias 

atuais. É desenvolvida na linguagem C e já foi portada para diversas plataformas. 

Suas principais características são: 

 

1. Permite uma variedade muito grande de possibilidades de varredura de 

redes, como SYN scan, Fin scan, Xmac scan, Null scan, TCP scan e 

UDP scan; 

2. Permite a escolha da faixa de portas a ser varrida; 

3. Permite a detecção remota do sistema operacional. Neste aspecto, esta 

ferramenta consiste da mais completa encontrada e talvez por isso a 

preferência na sua utilização. O mecanismo utilizado para esta 

detecção será mostrado ainda nesta seção; 

4. Permite que seja colocado em um arquivo uma série de endereços IP 

para serem utilizados na varredura. Desta forma é possível que na outra 

ponta, mesmo monitorando a rede com ferramentas de Detecção de 

Intrusão, os resultados possam ser confusos produzindo relatórios 

informando varreduras vindas de locais diversos. 
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Atualmente o Nmap já possui uma interface gráfica baseada no gtk e que pode 

ser utilizada opcionalmente. 

 

4.3.1.1 O Modelo adotado pelo Nmap para detecção remota de Sistema 
Operacional 

 

A detecção remota de sistema operacional consiste de uma informação valiosa 

para um invasor [34], pois com base nesta informação o mesmo poderá traçar de 

forma mais clara a estratégia de invasão do sistema, bem como escolher qual exploit 

deverá usar em sua tentativa de invasão. A seguir serão descritas as técnicas adotadas 

pelo Nmap para a detecção de sistemas operacionais. É importante frisar que as 

técnicas a seguir não são exclusivamente implementadas pelo Nmap, aparecendo em 

outras ferramentas[46]. 

 

a) Técnicas pouco sofisticadas: são técnicas mais rudimentares que não 

necessitam necessariamente de um tratamento especial dos dados recebidos. Algumas 

delas podem ate ser reproduzidas com comandos mais básicos de um sistema 

operacional[34]: 

 

1. A mais fácil de todas é tentar se conectar com algum daemon na 

máquina remota que informe a versão do sistema operacional utilizado. 

Este comportamento é muito comum na maioria dos deamons mais 

antigos, que exibem nas primeiras linhas do banner a versão e sistema 

operacional em que estão funcionando; 

2. Outra forma é tentar obter através de alguma técnica de transferência 

de arquivos (geralmente é utilizado o ftp) algum arquivo do sistema 

remoto que permita a identificação do sistema operacional utilizado; 

3. Tentar obter tal informação através do DNS da máquina remota, pela 

diretiva HINFO. 
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b) Técnicas sofisticadas: são técnicas que fazem um tratamento especial do 

resultado e da forma como os dados são retornados em uma conexão TCP/IP[34]: 

 

1. Investigação de FIN (FIN Probe): esta técnica consiste de mandar um 

pacote FIN para uma porta aberta em um servidor sem que este tenha 

mandado previamente um pacote SYN. A RFC793 [49] diz que não se 

deve responder a este tipo de ocorrência, mas alguns sistemas 

respondem com um RESET; 

2. Investigação FALSA (BOGUS flag): Consiste em enviar um flag TCP 

indefinido no cabeçalho do pacote TCP SYN para a máquina remota. 

Existem sistemas operacionais que em sua reposta mantém este flag 

setado da mesma forma, outros realizam um RESET da conexão; 

3. Padrão TCP de ISN (TCP ISN Sampling): consiste em se identificar o 

padrão do Numero Inicial de Seqüência (ISN – Initial Sequence 

Number) escolhido pela pilha TCP ao responder uma solicitação de 

conexão e classificá-los em diversos grupos. Por exemplo, os UNIX 

mais antigos respondem com o incremento de 64K; outras versões de 

sistemas operacionais modernos utilizam incrementos pseudo 

randômica, onde os números gerados são sempre repetidos a cada 

reinicialização da pilha TCP/IP; outras versões utilizam uma forma de 

incremento menos previsível, onde não acontecerá a repetição 

perceptível da seqüência dos números gerados; outros se baseiam na 

hora do sistema para a geração do número; e outros se utilizam valores 

constantes para isso. Estes grupos maiores ainda podem ser 

subdivididos em sub-grupos facilitando ainda mais a identificação; 

4. Bit de não Fragmentação: muitos sistemas começam a mandar o bit de 

não fragmentação setado sem que isso tenha sido previamente 

solicitado; 

5.  Janela deslizante do TCP: consiste da análise do tamanho da janela 

TCP devolvida. Muitos sistemas operacionais possuem valores que os 

podem identificar de forma única; 
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6. Valor do ACK: consiste em avaliar o valor do ACK devolvido. Muitas 

implementações devolvem este flag de forma peculiar. Alguns 

sistemas o devolvem sendo o mesmo valor do ISN enviado, outros o 

ISN +1 e muitos de forma menos previsível; 

7. Redução da quantidade das mensagens ICMP de erro: consiste em se 

identificar quais os sistemas operacionais que implementam de forma 

correta especificação da RFC 1812  que limita o envio de mensagens 

de erro ICMP. Causando forçosamente um erro, se poderia identificar 

o sistema operacional; 

8. Mensagem ICMP de erro: As RFCS especificam que as mensagens 

ICMP de erro devem conter uma pequena parte da mensagem ICMP 

que causou o erro. Porém muitas implementações não o fazem, com 

isto pode-se separar em grupos as que fazem e as que não fazem tal 

implementação correta; 

9. Tipo de serviço (TOS): consiste em se verificar o valor do flag TOS 

(Type of Service) retornado pelas mensagens de ICMP port 

unreachable. Quase todas as implementações retornam o valor zero, 

mas algumas retornam outros valores; 

10. Controle de fragmentação (Fragmentation Handling): consiste em se 

tentar descobrir a forma que os pacotes foram remontados quando 

chegam ao servidor. Se identificada a forma que isso ocorre e sabendo 

que isto é uma característica peculiar de cada sistema então é possível 

detectar o sistema remoto; 

11. Opções do TCP: Pode-se fazer uma conjugação nos valores dos flags 

enviados no cabeçalho IP e analisar seu retorno, muitas 

implementações responderam de forma diferente e única. 

A figura a seguir mostra uma tela com o formato dos resultados gerados pelo 

NMAP. 
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Figura 4-1 - NMAP 
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 O Queso [46], também traz as características de identificação de sistema 

operacional remoto. O queso foi um dos precursores da implementação desta 

característica, servindo inclusive de referencia para outras implementações, inclusive 

o nmap. 

 De fato, o queso é uma ferramenta desenvolvida principalmente para a 

identificação dos sistemas operacionais remotos.  

Esta ferramenta possui um arquivo de configuração no qual é possível se 

colocar o padrão que deve ser procurado para a identificação dos sistemas 

operacionais. Esta característica dá uma flexibilidade muito grande a ferramenta, pois 

oferece a capacidade de se incorporar ao programa mecanismos que identifiquem 

novos sistemas operacionais bem como atualizar o reconhecimento de um sistema que 

por ventura tenha sofrido alguma modificação na implementação da sua pilha TCP/IP 

ou que tenha sua assinatura implementada errada no arquivo de configuração. Queso 

permite que os arquivos de configuração com os padrões sejam passados como 
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parâmetro no momento de sua execução, facilitando assim o processo de depuração 

sempre que um novo sistema esteja sendo analisado.  
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Ferramenta desenvolvida na linguagem C, utilizando as bibliotecas GTK para 

UNIX conforme mostrado na Figura 4-2. É uma ferramenta bastante interessante, pois 

gera em uma interface gráfica a topologia da rede remota, identificando para cada 

elemento da rede descoberto versão do sistema operacional, endereço IP, máscara de 

rede e outras informações. Para realizar essa identificação dos dados do sistema 

remoto, o Cheops [51] utiliza o Queso [46]. 

Na verdade, a grande vantagem na utilização de uma ferramenta como o 

Cheops está na possibilidade de ver em uma interface gráfica os elementos da rede e 

obter de cada um as informações já citadas. A figura a seguir consiste de uma tela do 

Cheops. 
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Figura 4-2 - Cheops 

 

 

���� 4������"
��� ��� ����"
���"
�� ���

���"���	����������"���������

�

A seguir estarão descritas as principais ferramentas de levantamento de 

vulnerabilidades analisadas nesse trabalho.  
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Talvez a mais completa das ferramentas analisadas. Possui arquitetura cliente 

servidor, utilizando para a sua comunicação um protocolo proprietário. O lado cliente 

não desempenha nenhum papel na análise da segurança da rede remota, apenas possui 
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uma interface gráfica com várias opções para a análise. Tais opções estão definidas 

em sub-menus. O servidor é o responsável pela análise da segurança  da rede ou do 

host remoto. Este servidor pode ser programado para que funcione como um daemon 

do sistema, utilizando-se assim das características deste tipo de programas [42].  

Possui uma base da exploits e vulnerabilidades já cadastradas e 

constantemente atualizadas através de um mecanismo que funciona de duas formas: 

 

1. O script desenvolvido na linguagem C, utilizando-se de bibliotecas 

desenvolvidas para manter a compatibilidade com o software Nessus. 

Após isso, deve-se utilizar o programa nessus-build para compilar o 

código gerado. O resultado deste processo será um código que tem a 

capacidade de ser interpretado pelo nessus 

2. A outra forma de incorporar ao nessus novas assinaturas e 

vulnerabilidades detectadas, é escrever o código em uma linguagem 

desenvolvida para essa finalidade, chamada NASL (Nessus Attack 

Scripting Language). No site da ferramenta, se recomenda a utilização 

deste mecanismo para a incorporação de novos exploits à ferramenta. 

  

 Como resultado da análise feita, esta ferramenta permite que se gere relatórios 

em diversos formatos conhecidos e no formato próprio do Nessus. As 

vulnerabilidades, quando encontradas, são classificados em três níveis: alto, médio e 

baixo. No relatório ainda pode-se incorporar gráficos com o resultado da análise, 

indicando a porcentagem de cada nível de vulnerabilidade encontrada. Ainda são 

gerados, após a descrição dos problemas, um ou mais indicativos de como resolvê-los.  

 A interface gráfica, a parte cliente do software, foi desenvolvida para diversas 

plataformas: para sistemas UNIX, uma interface gráfica padrão POSIX que utiliza dos 

recursos da biblioteca gtk. Um cliente Microsot Windows também foi desenvolvido 

para os usuários desta plataforma e uma outra versão escrita em JAVA também foi 

desenvolvida e pretende utilizar os mecanismos desta linguagem para obter a 

independência dos sistemas operacionais. Já o lado do servidor apenas foi 

desenvolvido para plataformas UNIX. 
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Como desvantagens para a utilização deste tipo de ferramenta pode-se citar: 

  

1. O nessus recomenda a utilização da ferramenta de varredura de rede 

nmap[43], que foi descrita anteriormente, sendo assim necessário a 

instalação de outra ferramenta para o bom funcionamento do nessus; 

2. Seu desempenho ainda não é bom quando se analisa a questão tempo 

para a geração do resultado.  

3. Em alguns casos foram encontrados resultados falsos positivos não 

condizendo com a realidade da rede ou host remoto analisado. Isto 

leva, em muitos casos à geração de relatórios e tomadas de decisão 

errôneas pelos administradores da rede. 

 

A figura a seguir representa um dos menus de configuração que o Nessus 

possui. 
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Figura 4-3 - Nessus 
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 Esta ferramenta necessita da instalação do Nmap  para fazer a varredura de 

portas no host alvo. Também necessita da instalação no Netcat, ferramenta capaz de 

escrever dados em conexões TCP e UDP. O Vetescan consiste de uma série de scripts 

escritos em Shell do UNIX [47]. 

 Esta ferramenta é uma das preferidas por invasores, pois, ao contrário das 

anteriores não apenas indica a existência de serviços vulneráveis através da análise 
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das assinaturas dos serviços, bem como contém os exploits [32] que podem ser 

utilizados pelos invasores.  

 Seus relatórios não possuem muita flexibilidade para serem gerados em 

diversos formatos e com gráficos, como o nessus produz. O seu único formato é texto 

puro que é impresso na saída padrão após a varredura e salvo em um arquivo texto. 

 Como pode ser visto, esta ferramenta é muito simples de ser utilizada e seus 

resultados são de grande perigo caso alguma vulnerabilidade seja encontrada no host 

remoto. 

Seu maior enfoque, e onde possui mais flexibilidade para detecção de 

vulnerabilidade, são ambientes UNIX. 

A figura a seguir mostra os resultados gerados pelo Vetescan. 

 

Figura 4-4 - Vetescan 
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 Ferramenta escrita em linguagem Perl e que tem como única funcionalidade 

encontrar bugs reportados em servidores HTTP. Esta ferramenta é muito útil na 

identificação de erros/vulnerabilidades em CGIs [45]. Como o Nessus, esta 

ferramenta também so possui as assinaturas dos bugs avaliados. Seus relatórios são 

gerados através de mensagens escritas na saída padrão e possuem os seguintes dados. 

 

1. Tipo e versão do servidor remoto 

2. Versões de CGIs vulneráveis 

3. Informações sobre o bug encontrado 

4. Em muitos casos, como solucionar o problema 

 

 Esta ferramenta tem se mostrado muito útil na avaliação dos servidores HTTP 

e, devido a importância dos mesmos nos dias atuais, seus resultados devem ser 

sempre analisados. 

 Nos testes feitos os resultados obtidos em plataformas Windows NT foram 

realmente satisfatórios e quando os exploits das vulnerabilidades encontradas foram 

analisados os resultados foram positivos. 
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O saint apenas trabalha com assinaturas, não possuindo os exploits. Possui 

uma opção para a seleção do nível de ataque que deve ser feito. Na opção de mais alta 

“periculosidade” será checado os serviços de rede vulneráveis a ataques tipo DOS 

(Denial of Service), e neste caso causará a paralisação do serviço remoto se o mesmo 

for vulnerável [44].  

O saint é composto, em sua maioria, por códigos fonte escrito em Perl. No 

entanto, existem partes do código em Shell UNIX e C. 

O Saint é uma ferramenta desenvolvida para funcionar utilizando um browser, 

toda a sua configuração é feita preenchendo formulários HTML. Como a utilização 
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dos browsers está cada dia mais difundida, e com as características do Saint de 

colocar links e textos explicativos para os itens a serem preenchidos para a análise e 

nos resultados obtidos, esta talvez seja a ferramenta mais fácil de operar.  

Uma vantagem que o Saint possui sobre os demais é a documentação dos 

problemas encontrados. Toda documentação é feita em HTML e mostrada no browser 

com indicativos de risco.  

Como desvantagem está o fato do levantamento apenas gerar os resultados das 

análises em formato HTML e como se trata de uma ferramenta de análise de 

segurança que pode causar algum dano a rede caso esta possua algum serviço mais 

fragilizado, o SAINT  deveria exigir a autenticação dos usuários para que estes 

possam ter permissão de uso da ferramenta, como o Nessus faz. 

Abaixo, tem-se uma figura que mostra a pagina principal da ferramenta. 

 

 

Figura 4-5 - SAINT 
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A seguir temos uma tabela que lista as diferentes ferramentas listadas 

anteriormente e apresenta uma classificação definida pelo autor sobre alguns aspectos 

considerados relevantes: 

 

 

 

 Plataforma Facilidade 
de 
utilização 

Verifica 
apenas 
assinaturas 

Qtd. De 
Vulnerabilidades 
Analisadas 

Geração 
de 
relatórios 

Nessus UNIX, 
Windows 

2 Sim 3 3 

Vetescan UNIX 3 Não 2 1 
Wisker UNIX 1 Sim 1 1 
Saint UNIX 3 Sim 3 2 

Legenda: 1. Ruim , 2. Bom, 3. Ótimo 
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 A evolução das ferramentas de suporte a auditoria de segurança de redes é um 

fato que merece ser observado, pois cada vez mais a sofisticação nos recursos 

disponibilizados agregando a utilização de metodologias de desenvolvimento de 

software vem produzindo ferramentas muito úteis para administradores de rede e um 

grande perigo nas mãos de pessoas mal intencionadas. 

 A divisão destas ferramentas em dois grandes grupos distintos e que realizam 

papeis complementares no processo de auditoria de redes é outro fato que merece 

destaque e que trouxe ainda uma flexibilização para o processo de auditoria. Assim é 

possível realizar a auditoria de uma rede obtendo-se resultados de diversas 

ferramentas com a mesma finalidade e esses resultados podem ser passados como 

dados de entrada para outra ferramenta com finalidade distinta. 

 Todas as ferramentas supracitadas podem ser obtidas no site 

http://www.securityfocus.com , bem como  referencias as ferramentas descritas. 

 



 
 

 

5 Arquitetura de uma ferramenta 
validação de políticas de segurança 
baseada em ferramentas para auditoria de 
segurança de redes 

 

 

 

 

 

definição da arquitetura de sistemas [33][52] para auditoria de segurança 

de redes, tem evoluído bastante nos últimos anos, com a incorporação de 

novos conceitos e estudos sobre as melhores arquiteturas a serem 

aplicadas de acordo com a finalidade e a operacionalidade do sistema a 

ser construído, como discutido do capitulo 3. 

A definição de políticas de segurança também é um assunto que apresenta 

evolução significativa marcada pela: definição dos primeiros drafts e trabalhos 

[60][61] que abordam o assunto, ainda que como sub-tema de uma área maior; 

definição e homologação das normas ISO em âmbito mundial; e nacionalmente, com 

a definição da norma ABNT.  

No entanto, a combinação dos dois temas ainda se faz necessária. Neste 

capítulo, busca-se especificar a definição da arquitetura de uma ferramenta que valide 

as políticas de segurança implementadas para uma rede através da utilização dos 

relatórios gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança de redes. É importante 

frisar que, preferencialmente, as políticas de segurança que são definias para 

servidores e o comportamento da rede, podem ser auditadas dessa forma. Não sendo 

abordadas  as políticas referentes a comportamento e má utilização dos recursos da 

organização por seus usuários. 

A 
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O fluxo adotado para o cadastro das políticas está descrito na figura a seguir:  

  

Figura 5-1 -Visão geral da arquitetura 
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A arquitetura proposta visa prover mecanismos genéricos que possibilitem a 

incorporação ao sistema do resultado da análise gerada por qualquer ferramenta de 

auditoria, podendo ser um sniffer ou uma ferramenta do levantamento de 

vulnerabilidades. Para tal finalidade torna-se necessário escrever um parser que 

converta os dados gerados para um formato que possa ser incluído no sistema através 

dos agentes de recebimento,  cujos detalhes de  funcionamento serão descritos a 

seguir. Com isto obtém-se uma forma genérica de  absorver os dados gerados pelas 

ferramentas para o sistema.  

Uma outra vantagem da arquitetura proposta é sua capacidade de trabalhar 

com instâncias de banco de dados distintas para cada módulo do sistema, provendo 

assim um mecanismo eficiente para a reestruturação de qualquer um dos módulos do 

sistema sem afetar os demais.  

As APIs também podem ser citadas como mecanismos que visam prover a 

generalidade do sistema, pois qualquer usuário externo que queira manipular com 
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informações armazenadas no sistema poderá fazê-lo através da utilização das APIs, 

sem ter que acessar diretamente a base de dados. 

A Figura 5-2 representa a arquitetura do sistema, indicando todos os 

componentes, seguindo-se de uma descrição detalhada de cada elemento que a 

compõe. 

   

 

Figura 5-2 - Arquitetura do sistema 

 

Como já mencionado no capítulo 1, a arquitetura proposta possui muita 

semelhança com a arquitetura proposta pelo I-DREAM representada na Figura 1.2. 
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Na arquitetura proposta temos consultas e relatórios como sendo a Interface, o 

analisador de Dados como sendo a o gerenciador  (Manager) e o agente de tomada de 

decisão e os agentes de recebimento realizados as funcionalidades dos agentes de 

monitoramento. A seguir tem-se uma descrição mais detalhada dos componentes do 

sistema. 
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Poderá ser utilizada qualquer ferramenta de intrusão disponível, desde que a 

mesma seja capaz de gerar um relatório em pelo menos um formato que possa ser 

entendido e incorporado ao sistema [32][53]. O mecanismo para se adicionar um novo 

formato será descrito no tópico 5.1.3 a seguir. 

Como exemplo de ferramentas de intrusão podemos citar as ferramentas 

utilizadas para testes neste trabalho, descritas no capítulo 4. No entanto, devido a 

proposição de generalidade para o sistema, qualquer ferramenta poderá ser 

incorporada desde que obedeça a condição supra citada. 
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O escopo desse trabalho não contempla a utilização de metodologias para a 

definição formal de políticas em um âmbito mais genérico. 

Da mesma forma que para as ferramentas de intrusão, a definição das políticas 

deve consistir de um mecanismo flexível que possa ser capaz de incorporar novas 

características ao longo do tempo.  

Sabendo da necessidade desta flexibilidade, optou-se pela utilização de 

diversas instâncias de banco de dados que contenham as vulnerabilidades 

encontradas, regras e políticas de segurança, como descrito no tópico 5.1.5. 

 Esta característica permite que seja possível a adoção de qualquer framework 

disponível para a definição das políticas, sendo necessário alterar a forma como as 

consultas às políticas definidas são feitas através da API, ficando todo o restante do 
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sistema implementado da mesma forma. Para a implementação desta característica 

também é necessário que tais frameworks suportem este tipo de integração ou que 

possuam alguma API que seja possua funções de consulta a base de políticas. 

Características como esta aumentam muito a flexibilidade do sistema e a rapidez com 

o qual novas tecnologias podem ser incorporadas mantendo a mesma estrutura 

inicialmente adotada. 

É importante frisar que qualquer modelo que seja adotado para a definição das 

políticas deve possuir como características: 

• Uma interface padronizada que permite o acesso ao repositório de 

políticas; 

• Acesso seguro da rede ao repositório; 

• Um mecanismo para notificar os componentes envolvidos da criação 

ou modificação das políticas; 

• Um mecanismo para transformar as políticas em uma forma utilizável 

pelos dispositivos envolvidos; 

• Mecanismos para possibilitar o tráfego de políticas pela rede. 

Como nesta área não existe um padrão único, diversas empresas estão 

lançando seus produtos para a definição de políticas para uma dada organização bem 

como diversos grupos de pesquisa estão sugerindo suas arquiteturas para este tipo de 

ferramenta. Uma análise sobre as diversas abordagens e o estado da arte podem ser 

encontrados em trabalhos em andamento ou em fase de conclusão [60][61]. 

De forma genérica, o processo de definição de políticas de segurança deve ter 

uma interface de definição para as políticas que sirva para interação com os usuários 

do sistema. No protótipo implementado neste trabalho, esta interface consiste de um 

browser que trata páginas dinâmicas para a especificação das políticas. A partir deste 

ponto, a política deve ser repassada a uma camada mais interna do sistema que tem a 

responsabilidade de interpretá-la e torná-la persistente no mesmo. Neste trabalho esta 

camada mais interna é representada pelos agentes de recebimento que serão descritos 

no item 5.1.3.  

A interface de definição de políticas irá se comunicar com os agentes de 

recebimento para a incorporação das definições das regras, comportamentos e 
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características que devem ser verificadas, e que consistem de mecanismos flexíveis e 

que podem ser alterados facilmente como descrito no tópico 5.1.3. 
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Tem como funcionalidade principal o recebimento dos relatórios gerados pelas 

ferramentas de análise de segurança ou pela entrada de dados gerada pela interface de 

definição das políticas de segurança. A partir daí, adiciona-se as informações 

recebidas em uma base de dados. 

Os  agentes de recebimento devem possuir a flexibilidade de incorporar 

relatórios das mais diversas ferramentas de intrusão, não se limitando àquelas  

descritas no capítulo três. Para isto,  recebem as informações através de um pré-

formatador de dados, que deve ser re-configurado toda vez que algum novo tipo de 

relatório tenha que ser incorporado. O trabalho de re-configuracão deve ficar sob 

responsabilidade do usuário do sistema que queira incorporar relatórios de novas 

ferramentas. Esta flexibilidade permitirá que, quando surgir uma nova ferramenta de 

análise de segurança, ou que algum usuário queira implementar uma nova interface de 

definição de políticas, esta possa ser incorporada ao sistema, contribuindo assim com 

a melhora dos resultados apresentados ou com a facilidade de entrada de dados no 

sistema. 

Após receber os dados no formato especificado, descrito a seguir, os agentes 

utilizarão a API para inserí-los na base de dados sobre vulnerabilidades/políticas.  

 

5.1.3.1 Formato de Recebimento 

 

O formato de recebimento dos dados consiste de um protocolo que contém 

duas operações definidas: uma para a definição/manutenção de políticas e outra para a 

incorporação dos resultados das ferramentas de auditoria de segurança  de redes. 
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Tais transações podem ser especificadas em XML [54] ou qualquer formato 

que se proponha a formatar informação em unidades lógicas. Esse ponto somente 

deve ser definido durante o processo de implementação da arquitetura em um sistema. 

No entanto, deve-se ressaltar a importância desta escolha para a flexibilidade do 

sistema. 
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Na arquitetura proposta, a API desempenhará um papel crítico no sistema 

como um todo, pois é através dela que será passada toda informação a ser armazenada 

e a conseqüente geração de consultas e relatórios. 

A API deve consistir de um mecanismo genérico que permita a formatação de 

consultas SQL que devem ser passadas ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) utilizado para armazenamento das informações. Basicamente a API deve 

executar as operações mais comuns em um SGBD que são: consultar, inserir, remover 

e alterar. 
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Os dados são armazenados em três instâncias de banco de dados diferentes, 

cada uma responsável por armazenar um tipo de informação. As três instâncias de 

banco de dados são: Políticas, Vulnerabilidades e Regras. Abaixo descreve-se  a 

funcionalidade de cada instância. 

 

Políticas: responsável por armazenar as políticas de segurança para a rede e 

seus servidores e são configuradas pelos administradores da rede. Uma observação a 

ser feita é que no momento das definições das políticas, se esta função não for feita de 

forma correta os resultados encontrados não deverão ser satisfatórios. Também é 

importante frisar que devem ser elaboradas políticas para informar como deve ser o 

comportamento de acesso da rede da organização a outras redes, caso exista a 
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necessidade de interconexão. Um mecanismo para a verificação da integridade das 

políticas deve ser implementado para impedir que duas ou mais políticas sejam 

contraditórias e conflitantes entre si.  

 

Vulnerabilidades: responsável por armazenar as vulnerabilidades 

encontradas pelas diversas ferramentas descritas no capítulo 4. Esta será a instância 

que conterá maior volume de  dados e, por isso, aspectos de performance de banco de 

dados devem ser considerados nesse ponto. 

 

Regras: contém informações sobre políticas de segurança que toda rede 

deverá ter independentemente das políticas definidas. Refletem problemas mais 

comuns de segurança e que sempre devem ser tratados independentemente da 

definição de uma política. Os dados aqui armazenados não sofrerão muitas alterações 

e deverão ser tratados com muito cuidado, pois os mesmos serão tratados de forma 

conjunta com os dados das políticas de segurança definida. Geralmente suas tabelas já 

viram preenchidas com uma séries de testes que devem ser feitos. 
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Após os dados gerados pelas ferramentas de análise de segurança serem 

inseridos na base de vulnerabilidades e as políticas de segurança serem definidas pelo 

usuário, o próximo passo será validar os dados e reportar as inconsistências 

encontradas em cada caso. Esta tarefa será feita pelo analisador de dados. 

O analisador de dados se utilizará as funções disponíveis na API para 

consultar a base de dados e oferecer mecanismos para a geração de relatórios e 

consultas ao sistema. Sob a perspectiva de um sistema de informações, o analisador 

de dados terá papel de suma importância nesse contexto, visto que o sistema não 

apenas se limita  a procurar vulnerabilidades, mas também oferecer mecanismos de 

solucionar os problemas encontrados. 
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 Módulo do sistema cuja função consiste em  gerar relatórios em diversos 

formatos personalizados pelo usuário final. Devido a atual importância de sistemas 

que consigam extrair dados de uma base, este módulo foi colocado separadamente. 
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As consultas permitirão a visualização dos problemas encontrados e, quando 

possível, a apresentação de uma solução para o problema encontrado. As seguintes 

consultas serão oferecidas: 

 

1. Consulta por host da rede: neste caso será repassada a identificação de 

um determinado host da rede, listando-se  todas as vulnerabilidades nele 

encontradas, verificando  se  ele está em conformidade com as políticas 

definidas para os hosts da rede; 

2. Consulta por rede: dado um identificador de rede, lista-se todas as 

vulnerabilidades encontradas, verificando se a rede está em 

conformidade com as políticas definidas para a mesma; 

3. Consulta de vulnerabilidade: exibida uma vulnerabilidade encontrada, é 

possível que se faça uma consulta ao sistema sobre incidência dessa 

vulnerabilidade e como solucioná-la. 
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Como dito nos capítulos anteriores a abordagem de comparar políticas de 

segurança da rede através de ferramentas de auditoria de segurança de rede, 

ferramentas estas que em sua maioria são utilizadas por invasores, constitui um 

paradigma recente e muito pouco explorado. Isto dificultou a estruturação de uma 

arquitetura para este tipo de sistema, pois não existem parâmetros de comparação 

disponíveis. 

No entanto, deve-se observar que a arquitetura proposta está dividida em 

módulos básicos necessários para a realização do processo de validação proposto, 

estando de acordo com algumas das recomendações propostas pela Engenharia de 

Software para o desenvolvimento de sistemas (modularidade, escalabilidade, etc). Sob 

estes aspectos, e apesar da dificuldade de se especificar a arquitetura de um sistema 

com esta funcionalidade, este trabalho vem a deixar uma contribuição que pode ser 

melhorada ao longo do tempo.  
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Atualmente torna-se cada vez mais necessário e habitual representar os 

sistemas através de uma notação que possa ser compreendida por diversos 

desenvolvedores independentemente de linguagem de programação a ser utilizada. 

Neste contexto, UML tem se tornado um padrão tanto no mercado quanto 

academicamente.  

 Nesta dissertação, optou-se em representar a arquitetura proposta utilizando 

UML como notação, na expectativa de esclarecer o entendimento da arquitetura 

proposta. UML dispõe de diversos diagramas que podem ser utilizados para 

representar um sistema, e no caso presente  foram utilizados basicamente quatro 

diagramas: diagrama de use case, diagrama de classes, diagrama de seqüência e 

diagrama de componentes. Nas quatro próximas sessões teremos uma breve descrição 

de cada da finalidade de cada diagrama e o que a figura representa. 
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5.1.10.1 Diagrama de Use Case 

 

Uma finalidade preliminar do modelo de Use Cases e de Atores consiste de 

descrever como o negócio é usado por seus clientes e sócios. As atividades que 

concernem diretamente o cliente, ou o sócio, bem como suportar ou gerenciar tarefas 

que um elemento externo ao sistema deve prover. [68] 

 No contexto desta dissertação o diagrama de Use Cases representa a interação 

entre os SubSistemas representados na Figura 5-2. A seguir temos os diversos 

diagramas de Use Cases desenvolvidos. 

 

[U001] Cadastro de Política 

 

Agente Política Cadastrar Polit ica

Cadastrar no banco

Agente 
Recebimento

save()

 

Figura 5-3 Cadastro política 

 

 

 

 

[U002] Cadastro Vulnerabilidade 

 



 
 

 
 

70

FerramentaAudito
ria

Cadastrar no banco

Agente 
Recebimento

save()

Cadastrar Vulnerabilidade

 

Figura 5-4 Cadastro Vulneabilidade 

 

 

[U003] Consultas dados gerados nas análises 

User Consultar

AnalisadorDeDado
s

Consultar Banco

 

Figura 5-5 Consultas 

 
 

[U004] Relatórios sobre violações de políticas 
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User

Consultar Banco

Relatorio

AnalisadorDeDado
s

 

Figura 5-6 Relatórios 

 

 

5.1.10.2 Diagrama de Classes 

 

Este diagrama representa o sistema através de interações entre as classes que o 

compõe. Nesta dissertação os subsistemas foram agrupados em pacotes e 

identificados som o sufixo SubSystem. A seguir temos uma listagem de cada um dos 

SubSystems, apresentando-se uma explicação de  cada um deles. 

 

 

[C001] Definição das políticas 

 

 Na arquitetura proposta o cadastro de políticas consiste de um sistema externo 

que tem como funcionalidade básica definir e representar uma política, como descrito 

no Capítulo 3. Dentro deste contexto a representação completa deste subsistema 

exigiria a modelagem da(s) notação(s) a ser(em) utilizada(s). Tais aspectos fogem ao  

escopo deste trabalho. Por outro lado,  a geração da modelagem genérica de classes 

para cada uma das notações descritas se tornaria inviável. Portanto, a título de  

exemplo do sub sistema que define as políticas de segurança, a mesma foi 
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representada como sendo uma política que pode ser representada em uma ou mais 

notações. A Figura 5-7 representa esta abordagem. 

 

PoliticSubsystem

Notation

Create()
Delete()
Modify()

(f ro m Poli ti cSub system )PoliticDefinition

define()

(from PoliticSubsystem) 1..*1..*

 

Figura 5-7 Política classes 

 

 

[C002] Ferramentas Auditoria 

 

 O sub sistema de ferramenta de auditoria de redes, representa de forma 

genérica o diagrama de classes que uma ferramenta de auditoria de redes deve possuir 

para analisar uma determinada rede ou host. Uma descrição mais detalhada sobre este 

tipo de ferramenta pode ser encontrado no Capítulo 4. 
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AuditTools

Network
NetworkDescription : String
Vulnerabilities : Colection

SetVulnerability()

Host
HostDescription : string
Vulnerabilities : Colection

SetVulnerability()

Vulnerability
Service : Service
Risk : Integer
Description : String

getServices()
setServices()
setLevel()
getLevel()
setDescription()
getDescription()

Service

type : String
port : integer

getType()
setType()
setPort()
getPort()

AutitToolsRe
port

Save()

Agent

SetVulnerability()
SetPolitic()
DeleteVulnerabiliy()
DeletePolitic()
EditVulnerability()
EditPolitic()

(fro m AgentSubsystem )

 

Figura 5-8 Ferramenta de auditoria classes 

 

 

[C002] Agentes de Recebimento 

 

 Os agentes de recebimento no sistema tem o papel de receber as informações 

geradas pelas ferramentas de definição de políticas e de auditoria de redes e converter 

os dados em um formato único e comum, que poderá ser tratado nas camadas 

inferiores do sistema. Devido à necessidade de se definir um modelo genérico para 

representação destes dados optou-se em converter tais dados para XML. A Figura 5-9 

representa esta funcionalidade. É importante ressaltar que ao variar as ferramentas de 
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auditoria de segurança  apenas a classe XMLVulnerabilityParser deve ser rescrita 

mantendo as mesmas interfaces para o restante do sistema.  

 

AgentSubsystem

Agent

SetVulnerability()
SetPolitic()
DeleteVulnerabil iy()
DeletePol itic()
EditVulnerability()
EditPolitic()

(f rom Agen tSu bsystem )

XMLVulnerabilityParser

Create()

(from AgentSubsystem)
XMLPoliticParser

Create()

(from AgentSubsystem)

XMLPArser

Create()

(from AgentSubsystem)

 

Figura 5-9 Agente Recebimento classes 

 
 

[C004] Validação 

 O Diagrama representado na Figura 5-10 representa todo o processo de 

validação, geração de relatórios e consultas que o sistema irá prover. Ela representa 

todo o processo de validação de políticas proposto nesta dissertação.  

 



 
 

Validation

Fachada

Save()
Get()

D elete()
Query()

N otation

P ol iti c : Po li tic

C rea te()
D elete( )
M o di fy()
Get()

( fro m Po litic Subs y s tem)

Service

type : Str ing
port : integer

getType()
setType()
setPort( )
getPort( )

( fr om Aud itiToo ls Subs y s t...

Politic

PoliticD escr iption : Str ing
Type : Integer

( from Po litic Su bs y s tem)

Vulnerability

Se rvice : Servi ce
R isk : Integer
D escr iption : Str ing

getServices( )
setServices( )
setLevel()
getLevel()
setD esc r iption()
getD esc r iption()

(f rom Au d iti Too l s Sub sy s t em)

FachadaBasic
R ules

Save()

FachadaVulnerabil ities

C onvertXM L()

FachadaPolitics

C onvertXm l()

FachadaQuery

Query( )

R epositor ioBasicR ules
Bas ic R ule  : Poli ticD efi ni ti on

getD ata()
save D ata ( )
deleteD ata( )
opna me2()

R epositor ioPolitics
politic : PoliticD efinition

getD ata()
saveD ata()
deleteD ata()

R epo sitor ioV ul nerab il i ti es
vulnerabil ity : Vulnerability

getD ata()
saveD ata()
deleteD ata()

FachadaR ere
ports

Print( )

Query

gnereteQuery()

R eport

genereteR eport()

Validate

M akeValidation()
GetVul ne rabili ty()
GetPolitic()

 

Figura 5-10 Validação classes 



 
 

5.1.10.3 Diagrama de Seqüência 

 

O diagrama de seqüência representa a seqüência de transações executadas 

entre os objetos que compõe o sistema. No contexto desta dissertação este diagrama 

produzirá uma melhor visualização das mensagens trocadas entre os  diversos sub 

sistemas. 

 

 

[S001] Definição de  Política 

  

O diagrama representado na Figura 5-11 consiste do processo de definição de 

uma política pelo sus sistema que a representa e sua tradução em XML pelo agente de 

recebimento.  

 : Agente Política
 : PoliticDefinition  : Notation

 :  Agente 
Recebimento

 : Agent  : XMLPArser  : 
XMLPoliticParser

define( )
Create( )

save( )

SetPolitic( )

Create( )

Create( )

 

Figura 5-11 políticas diagrama de seqüência 

 

 



 
 

[S002] Vulnerabilidades geradas pelas ferramentas de auditoria de segurança  

 O diagrama representado na Figura 5-12 consiste do processo de geração de 

um relatório por uma ferramenta de auditoria de sistemas e sua tradução em um 

arquivo que a representa em XML para incorporação no sistema.  

 : Agente 
Recebimento

 : 
FerramentaAudit...

 : 
AutitToolsReport

 : Host  : Network  : Vulnerability  : Service  : Agent  : XMLPArser  : 
XMLVulnerabilityParser

Save( ) SetVulnerability( ) getServices( )
getType( )

getLevel( )

setDescription( )

setPort( )

getServices( )

setDescription( )

getLevel( )

save( )

SetVulnerability( )

Create( ) Create( )

 

Figura 5-12 Incorporação vulnerabilidade diagrama de seqüência 



 
 

 

[003] Consultas aos dados gerados 

 

 O diagrama da Figura 5-13 representa a seqüência de transações necessárias 

para a geração de consultas aos dados validados no sistema. Nele assume-se que um 

usuário irá solicitar uma consulta ao sistema que realizará a validação entre as 

políticas definidas e os dados gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança  de 

redes. 

 : User  : Fachada  : 
FachadaRereports

 : Validate  : Vulnerability  : Service  : 
PoliticDefinition

 : Notation : Query

Query( )

Query( )

getServi ces( )

getLevel( )

getDescription( )

getType( )

getPort( )

get( )

Get( )

gnereteQuery( )

MakeValidation( )

 

Figura 5-13 consultas diagrama de seqüência 

 

 

[S004] geração de relatórios 

  

 O diagrama da Figura 5-14 representa a seqüência de transações necessárias 

para a geração dos relatórios dos dados validados no sistema. Nele assume-se que um 

usuário irá solicitar um determinado relatório ao sistema que realizará a validação 

entre as políticas definidas e os dados gerados pelas ferramentas de auditoria de 

segurança  de redes. 
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 : User
 : Fachada  : 

FachadaRereports
 : Va lidat e  : Vulnerability  : Serv ice  : 

PoliticDef inition
 : Notation : Report

genereteReport( )

MakeValidation( )

Query ( )

Query ( ) getServ ices( )

get ( )

getLev el( )

getDescription( )

getTy pe( )

getPort( )

Get( )

 

Figura 5-14 Relatórios diagrama de seqüência 

 

 

5.1.10.4 Diagrama de Componentes 

 

O diagrama de componentes representa como os diversos componentes do 

sistema e os subsistemas interagem para compor a arquitetura proposta. O diagrama 

representado na Figura 5-15 representa uma visão mais lógica da Figura 5-2 que 

representa a arquitetura do sistema. 
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Validation

AuditiToolsSub
System

PoliticSubSyste
m

AgentsSubSystem

Fachada (API)

Validação

Repositorio

Query
Report

 

Figura 5-15 Diagrama de componentes 
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Como se pode observar, a arquitetura proposta é modular e leva em 

consideração diversos aspectos importantes para a área de segurança de sistemas e 

definição de políticas. No entanto, existem dificuldades de se realizar comparações 

desta com outras ferramentas com a mesma finalidade, pois, como já afirmado, é uma 

área recente com poucos trabalhos publicados. 

A abordagem de se definir uma interface única que vise a incorporação dos 

dados gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança de sistemas cada vez mais 

sofisticadas e numerosas, consistem um ponto forte para arquitetura proposta, sendo 

inclusive uma abordagem nova tanto para o mercado como academicamente. 

Uma outra contribuição importante é o fato de se propor uma maneira de 

analisar o grau de aderência das políticas de segurança através da comparação de 

resultados gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança. Como esta análise é 

realizada de forma independente e automática, e está separada em um módulo do 

sistema, a incorporação de técnicas de Inteligência Artificial para a geração dos 

resultados pode vir a dar mais precisão aos resultados gerados. 

 



 
 

 

6 Protótipo 
 

 

 

 

esse capítulo faremos a validação da arquitetura proposta através da 

implementação de um protótipo. Para tanto foram definidos alguns 

requisitos para a implementação da arquitetura descrita no capítulo 5, 

como a utilização da interface web para as interações dos usuários 

com o sistema, a utilização de comandos UNIX e um sistema de gerenciamento de 

banco de dados. 

Existem três grandes módulos neste sistema, indicados por cada um dos links 

na interface: Configuração das políticas, Cadastro de regras básicas e Realizar 

auditoria da rede, que no contexto do protótipo implementado realiza também a 

Validação dos dados. 

Na implementação deste protótipo, nem todos os módulos da arquitetura 

foram implementados seguindo todas as especificações referentes às separações entre 

módulos do sistema, visto que isto oneraria o processo de desenvolvimento.  

Na implementação do sistema, cada componente em vez de ser um elemento 

atômico e se comunicar trocando mensagens, oferecendo uma maior independência 

entre os mesmos, tais trocas de mensagens ocorre internamente em um único 

elemento. Esta decisão foi tomada para diminuir o tempo de implementação do 

protótipo.  

A Figura 6-1 representa a implementação lógica do protótipo. Os 

agrupamentos separados por tonalidades de cinza diferentes das utilizadas na 

representação da arquitetura representada na Figura 5-2, indicam os  módulos que não 

foram implementados seguindo os detalhes propostos inicialmente  para a  arquitetura. 

Basicamente eles foram agrupados em uma única rotina, para agilizar o processo de 

desenvolvimento do sistema. Como veremos tal agrupamento não alterou nenhum dos 

N
N
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procedimentos necessários para que a configuração das políticas e realização da 

auditoria dos elementos da rede.  

Uma outra mudança entre a arquitetura descrita e a implementada no 

protótipo, está na falta da interface para consulta ao sistema. Esta foi desconsiderada, 

pois no escopo do protótipo implementado, voltado para a validação de serviços em 

funcionamento em servidores e testes de SPAM, não se justificaria uma 

implementação de um mecanismo de consulta, ficando a interface de validação dos 

dados como o ponto que oferece tais relatórios. 

Qualquer política que pode ser validada neste protótipo assume que uma 

operação realizada na rede, ou em qualquer um de seus elementos, que não tenha sido 

expressamente representada em uma política cadastrada deve ser negada, em outras 

palavras tudo o que não foi explicitamente representado através das políticas para o 

sistema deve ser explicitamente negado. 

 

 

 

Figura 6-1 - Arquitetura implementada no protótipo 
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O protótipo foi implementado utilizando PHP[55], scripts feitos em shell 

script[56] e o banco de dados MySql[57]. A escolha desta solução para a 

implementação do protótipo deve-se a facilidade de se interoperar tais elementos 

juntamente com as facilidades e recursos disponíveis para o desenvolvimento, como a 

possibilidade de chamadas externas de outros programas, utilização de expressões 

regulares e a execução de comandos.  

O protótipo desenvolvido implementa a política definida na seção 6.2 onde se 

sugere a validação dos serviços definidos para um servidor e a possibilidade de se 

utilizar o servidor de e-mail para realizar spam.  

O protótipo obtém os resultados gerados pelo scanner de rede nmap [43], 

descrito no capítulo 4, e os incorpora à base de dados. Neste ponto já é possível 

validar a existência de serviços funcionando nos servidores em relação aos serviços 

cadastrados na interface de configuração das políticas de segurança. Após isto, caso 

haja um servidor SMTP funcionando no servidor remoto, os testes propostos pela 

Abuse [1] para verificação da possibilidade de se utilizar o SMTP remoto para 

realizar spam [2] são feitos e os resultados incorporados a base de dados de 

vulnerabilidades.   
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A seguir estão descritas em linguagem natural as políticas que foram 

implementadas no protótipo: 

 

2. "Um provedor possui um servidor e deseja garantir que neste existam 

apenas os serviços de rede previamente definidos pelos 
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administradores de sistema. Caso seja encontrado algum serviço 

desnecessariamente funcionando um alerta deve ser gerado ao 

administrador do sistema." 

3.  “Um provedor possui um servidor de e-mail e deseja garantir que seu 

servidor de e-mail não poderá ser utilizado por usuários externos ao 

provedor para o envio de e-mail. Caso esta situação seja encontrada o 

provedor deseja que o serviço seja desabilitado e que uma notificação 

seja gerada.” 

 

 

 

Como se pode observar, dois grupos de políticas foram definidas, uma para a 

verificação da existência de serviços em funcionamento nos hosts analisados e outra 

para garantir condições de operação do serviço de e-mail. No primeiro caso será 

gerado um alerta se um determinado serviço de rede encontrado em funcionamento 

um host não estiver de acordo com a política definida. No segundo gera-se um alerta 

caso seja possível realizar spam utilizando o servidor de e-mail. 
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A operação de configuração de políticas  é o processo inicial para a utilização 

do sistema. A configuração de políticas neste protótipo define uma interface simples 

para a implementação de políticas que tenham como escopo básico dois grupos 

diferentes: 

 

1. Políticas para cada host da rede: geralmente são definidas para os 

servidores da rede. Estas políticas definem quais serviços devem estar 

funcionando para cada host. Na interface de configuração das políticas 

são representadas por dois grupos: Servidores e Workstations, esta 

divisão é apenas ilustrativa e serve como uma informação adicional. 
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2. Políticas aplicadas à rede: contém as definições de comportamento do 

funcionamento da rede. Este comportamento será aplicado a todos os 

demais hosts que não possuíram uma definição de política específica. 

Inclui também a definição da forma de comunicação e do 

comportamento dos clientes ao acessar  os servidores, dos clientes 

acessando as redes externas, e, reciprocamente,  das redes externas 

acessando os clientes e servidores. Uma observação que deve ser feita 

é que tais regras devem estar em conformidade com as regras aplicadas 

aos filtros de pacotes da rede. 

 

Deve-se ressaltar que a fase da definição das políticas é a fase mais importante 

de todo o processo e, por isso, deve despender mais tempo para sua elaboração. Por 

isto, tal interface deve possuir vários parâmetros a serem configurados, exigindo de 

seus usuários algum conhecimento sobre o funcionamento da rede e seus servidores. 

É importante frisar que este trabalho busca minimizar a necessidade de se ter um 

conhecimento elevado na área de segurança de sistemas pelo usuário. Isto trará uma 

grande vantagem para usuários com menor conhecimento do assunto, contribuindo 

para elevar  ainda mais a segurança das redes. 

A Figura 6-2 representa a tela principal do protótipo referente à parte de 

cadastro de políticas. Nesta tela, para cada objeto a ser criado será informado: um 

nome para o objeto, que será utilizado para representá-lo de uma forma mais 

amigável; o tipo do objeto se ele é um servidor, workstation ou uma rede; o endereço 

IP e a máscara de rede. 

Por exemplo na Figura 6-2 temos a criação de um objeto chamado de host de 

teste que é um servidor e possui o endereço IP 200.249.177.20 e máscara de rede 

255.255.255.0. As demais telas irão definis as políticas para este host. 
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Figura 6-2 - Configuração das políticas 

 

Após essa tela, o usuário definirá quais serviços e os comportamentos que o 

objeto criado pode vir a ter. O objetivo, é separar o comportamento (o que o objeto 

pode fazer na rede) dos serviços oferecidos pelo mesmo ( o que o objeto oferece), cuja 

tela associada está representada na Figura 6-3. A partir desta tela pode-se definir os 

itens anteriormente citado. Para isto ela possui dois links que direcionam a cada tipo 

de cadastro que pode ser feito para um determinado objeto criado. 
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Figura 6-3 Tela de especificação de tipo de política cadastrada 

 

Acessando a opção de serviço serão especificados os  serviços que um dado 

objeto (servidor, workstation ou rede) poderá disponibilizar. Esta lista de serviços 

oferecida por um objeto, servirá de base para a validação do segundo grupo de 

políticas especificada na sessão 6.2. A Figura 6-4, representa este cadastro e tem 

como parâmetros o ID do objeto e o serviço que será cadastrado. 

Esta tela possui dois campos a serem preenchidos: um campo texto que já vem 

com o valor do ID criado para o objeto, e o serviço que este pode oferecer. Para 

selecionar o serviço existe um Combo Box que contém uma lista com os serviços mais 

comuns disponíveis. 

Na Figura 6-4 exemplifica-se que o objeto criado denominado de host de teste 

ele possuirá um servidor http. 

 

Figura 6-4 Cadastro de serviços do objeto 
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A outra operação de cadastro associada ao objeto é a definição do 

comportamento que o objeto pode ter. A esta operação foi dado o nome de 

comportamento, ou seja, para cada objeto se definirá o que o objeto poderá acessar e 

fazer  (comportamento). A Figura 6-5 representa esta operação. 

Esta tela possui dois campos a serem preenchidos: um campo texto que já vem 

com o valor do ID criado para o objeto e o comportamento que este pode ter. Para 

selecionar um comportamento criou-se  um Combo Box contendo uma lista com os 

comportamentos mais comuns disponíveis. Este tipo de política será mais utilizada 

para o cadastro de objetos tipo workstation. 

Na Figura 6-5 estamos definindo que o objeto denominado host de teste 

poderá acessar o serviço napster. 

 

Figura 6-5 Cadastro de comportamento 

 

É importante frisar novamente que esta tela de configuração de políticas não 

implementa todas as possíveis políticas de segurança que podem ser definidas para o 

sistema. Esta foi implementada como mecanismo de validação da arquitetura 

proposta, representando um subconjunto das políticas de segurança que podem ser 

definidas. 
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A Figura abaixo descreve a modelagem do sistema utilizada para a 

implementação do protótipo.  

Objeto

PK Id

Id_tipo
Descricao
Data_inclusao

Tipo_objeto

PK Id_tipo

Descricao

Portas_objeto

PK Id-Objeto
PK Id_Servico

Data_cadastro

objeto_comportamento

PK Id_objeto
PK Id_comportamento

Data_inclusao

Servicos

PK id_servico

Descricao_servico
porta_servico
Tipo_servico

comportamento

PK id_comportamento

Descricao
Data_inclusao

operacao_comportamento

PK id_operacao
PK ip_comportamento

coamando
paramertos
data_inclusao  

Figura 6-6 - Modelagem base de dados de políticas 

 

A seguir descreve-se a cada uma das entidades utilizadas. 

1. Serviços – É uma entidade genérica que representa/descreve cada 

serviço de rede disponível. É similar a uma representação mais 

detalhada do /etc/services do UNIX 

2. Portas_objeto - Realiza um mapeamento entre cada objeto e os 

serviços que cada um deve ter 

3. Objeto – Entidade que descreve o objeto ao qual a política será 

aplicada; 



 
 

 
 

91

4. Tipo_Objeto – Indica os diversos tipos que o objeto pode ser, como 

rede, host etc 

5. Operação_comportamento – indica qual operação deve ser realizada 
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As regras básicas, como descritas no capítulo 5, consistem de políticas de 

segurança que devem ser sempre definidas para uma rede ou host caso determinadas 

situações sejam encontradas. Este comportamento obrigatório, deve-se ao fato de que 

alguns problemas relacionados a segurança de sistemas existem independentemente 

de fabricante de software. Tais problemas geralmente são atribuídos a deficiências dos 

protocolos ou a comportamentos explorados em determinado serviço de rede que em 

sua fase de projeto não foram  bem planejados e deixam aberturas  para que um 

invasor possa explorar a vulnerabilidade. Dois exemplos que podem ser citados são: 

SPAM [1][2] no caso do servidor de mail, e o SMURF [3][4] para roteadores em sua 

maioria. Devido a estes problemas, propõe-se a criação do cadastro de regras básicas 

para o sistema. 

Este cadastro tem por finalidade a fixação  de determinados testes que podem 

ser feitos independentemente do fabricante de determinado aplicativo ou equipamento 

utilizado e que devem ser feitos caso este serviço exista na rede.  

Uma outra vantagem de se realizar estes testes é que geralmente as 

ferramentas de auditoria de segurança  de redes os deixam de fora, pois são 

considerados de baixo perigo para a integridade dos dados. No entanto, quando 

utilizados por algum invasor, podem causar problemas de funcionalidade na rede local 

tanto quanto para servidores remotos. 

A Figura 6-7 representa a tela principal do protótipo referente a parte de 

cadastro de regras básicas. 

 



 
 

 
 

92

 

Figura 6-7 - Cadastro de regras básicas 

 

 A tela de cadastro de regras básicas possui duas opções, a primeira representa 

a associação de uma determinada regra para um serviço específico, a segunda 

representa a opção de cadastro de uma nova regra básica que poderá ser aplicada a um 

determinado serviço. Esta opção pode ser utilizada preenchendo-se o campo 

“Cadastrar teste” e clicando no botão “cadastrar”. Ao fazer isto o usuário será 

submetido a tela representada na Figura 6-8, onde será solicitado que se informe qual 

o programa irá ser utilizado para a verificação da regra básica e os parâmetros que 

devem ser passados ao mesmo. 
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Figura 6-8 Cadastro de nova regra básica 
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A Figura 6-9 descreve a modelagem do sistema utilizada para a 

implementação do protótipo. 
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testes_servicos

PK id_servico
PK Id_teste

Data_inclusao

Servicos

PK id_servico

Descricao_servico
porta_servico
Tipo_servico

testes

PK id_teste

Descricao
Data_inclusao

operacao_teste

PK id_operacao
PK ip_teste

coamando
paramertos
data_inclusao

 

Figura 6-9 - Modelagem base de dados regras básicas 

 

A seguir descreve-se a cada uma das entidades utilizadas. 

 

1. Serviços – É uma entidade genérica que representa/descreve cada 

serviço de rede disponível. É similar a uma representação mais 

detalhada do /etc/services do UNIX 

2. Testes - Entidade que representa a listagem de testes existentes e que 

podem ser aplicados aos serviços 

3. Testes_serviços – Entidade que representa o mapeamento de cada teste 

para um serviço 

4. Operação_testes – Seqüência de operações que devem ser realizadas 

para validar cada teste. 
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A base de vulnerabilidades é alimentada pelas informações geradas pelas 

ferramentas de auditoria de segurança  de redes utilizadas. No caso deste protótipo, as 

informações inseridas na base apenas possuem relevância durante a execução 

momentânea do sistema. No entanto, com a evolução do mesmo pode-se chegar a 

montar um sistema onde as informações encontradas a cada análise sejam comparadas 

com as anteriores para se ter um histórico e em muitos casos uma melhor qualidade 

nos resultados apresentados.  

Os dados que são armazenados na base de vulnerabilidades são gerados pelos 

procedimentos descritos na sessão 6.6. 
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A figura abaixo descreve a modelagem do sistema utilizada para a 

implementação do protótipo.  
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objeto

PK id_objeto

Descricao
id_tipo
data_criacao

Tipo_objeto

PK Id_tipo

Descricao

Servicos

PK id_servico

Descricao_servico
porta_servico
Tipo_servico

servicos_objetos

PK id_servico
PK id_objeto

data_cadastro

vulnerabilidades

PK id_vulnerabilidade

id_servico
descricao
data_cadastro

solucoes_vulnerabilidades

PK id_solucao
PK id_vulnerabilidade

solucao

vulnerabilidades_servicos_objeto

PK id_vulnerabilidade
PK id_servico
PK id_objeto

 

Figura 6-10 - Modelagem base de dados vulnerabilidades 

  

A seguir, descreve-se a cada uma das entidades utilizadas. 

1. Serviços – É uma entidade genérica que representa/descreve cada 

serviço de rede disponível. É equivalente a uma representação mais 

detalhada do /etc/services do UNIX; 

2. Objeto – Entidade que descreve o objeto o qual a política será aplicada; 

3. Vulnerabilidaes – entidade que representa as vulnerabilidades 

encontradas no sistema, contem além da vulnerabilidade encontrada a 

identificação do serviço ao qual ele pertence; 

4. Soluções_vulnerabilidades - como algumas ferramentas de auditoria de 

segurança trazem as possíveis soluções para cada vulnerabilidade 

encontrada, essa entidade armazenará essa listagem. É importante 
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ressaltar que mais de uma solução pode ser apresentada para o mesmo 

problema; 

5. Tipo_Objeto – Indica os diversos tipos que o objeto pode ser, como 

rede, host e etc; 

6. Serviços_objeto – essa entidade contém os serviços que o objeto 

possui, a alimentação é feita através do resultado gerado pelos 

scanners; 

7. Vulnerabilidades_serviço_objeto – é a entidade que realiza o 

mapeamento entre as vulnerabilidades levantadas com os serviços de 

rede encontrados com os objetos. 
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Este módulo do sistema é responsável por receber os dados obtidos por todas 

as ferramentas de auditoria de segurança de rede e incorporá-los ao sistema. Na 

verdade, ele proverá aos agentes de recebimento dos dados (descritos na arquitetura 

do sistema) uma interface para o recebimento dos dados gerados pelas ferramentas de 

auditoria de segurança  da rede, visto que cada uma destas ferramentas possui 

relatórios em diferentes formatos, como mostrado no Capítulo 5.  

No caso deste protótipo, que visa implementar as políticas definidas na sessão 

6.2, utilizou-se o scanner de rede nmap, descrito na sessão 4.3.1, que foi utilizado para 

realizar a varredura do host. Com isto pode-se ter e a listagem dos serviços existentes 

na máquina remota e validar o primeiro grupo de políticas definidas, referentes a 

existência de serviços desnecessários nas maquinas remotas.  

Na validação acima, caso seja encontrado algum serviço escutando a porta 25 

TCP, segue-se a validação da possibilidade de se realizar spam [1][2]. Para isto os 

testes propostos pela Abuse[1] foram utilizados através de uma ferramenta de 

auditoria de redes, e incorporados ao sistema para a validação. 
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 É importante frisar que realizando estes dois procedimentos de verificação 

temos a verificação tanto de políticas quanto de regras básicas no contexto da 

arquitetura proposta. 
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Neste ponto, os resultados gerados pelas ferramentas de auditoria de segurança  

de redes já incorporados ao sistema, são comparados com os dados cadastrados para 

as políticas de segurança e, como resultado, mostram-se aqueles em desacordo com a 

política de segurança. Este mecanismo não foi implementado separadamente como 

um componente a parte conforme sugerido na arquitetura proposta, mas a sua 

implementação conjunta com a API não consistiu um problema, pois apenas não 

houve a “componentização” do sistema, servindo ao propósito de validação da 

arquitetura.  

No protótipo implementado o módulo de Auditoria de Redes e Validação dos 

Dados está implementado de forma unificada, não havendo a distinção entre eles: 

 

1. Neteb: Núcleo de Estudos e tecnologia em Engenharia Biomédica da 

UFPB (www.neteb.ufpb.br).  

2. NTI- UFPB: Núcleo de Tecnologia da Informação da UFPB 

(www.nti.ufpb.br) 

3. Confederação da Unimeds do Norte/Nordeste (www.unimed-

nne.com.br) 

4. HOPE: Hospital de Olhos do Recife, que possui um servidor de e-mail 

apenas configurado para realizar relay de e-mail. 

5. Estação de trabalho Guaratiba na rede do CESAR. 

Em todos os testes realizados os resultados da ferramenta foram consistentes 

com a realidade do servidor particularmente no tocante ao servidor de e-mail, ou seja, 
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nos casos onde o protótipo apontou a possibilidade de se realizar spam, testes 

realizados em um segundo momento demonstraram esta possibilidade. 

A Figura 6-11 representa a tela inicial dos módulo de validação das políticas, 

nele será informado o endereço IP do host a ser analisado. No exemplo abaixo 

demonstra-se a analise para o host 12.16.1.205, que consiste da estação guaratiba na 

intranet do CESAR. 

 

 

Figura 6-11 Tela de validação de políticas 

 

Ao realizar “clicar” no botão validar na Figura 6-11 as operações de validação 

propostas na arquitetura são feitas. Inicialmente o scanner nmap é executado 

recebendo como parâmetro o endereço IP informado no preenchimento da interface 

da Figura 6-11. De  posse dos dados gerados, é feita  uma pesquisa na base de 

políticas definidas  procurando todas as políticas definidas para o endereço IP 

informado, seguida de uma comparação entre os dados encontrados e as políticas 

definidas. Caso  algum serviço de rede funcionando na porta 25 TCP seja encontrado, 

os testes definidos pela Abuse são realizados e, em  caso de  resultado positivo, uma 

mensagem informativa é exibida.  

A Figura 6-12 mostra a tela do sistema após realizar a análise de um servidor 

para a verificação, exibindo o endereço IP do servidor analisado as políticas definidas 

para o mesmo e o resultado das análises feitas. Como pode ser visto na Figura 6-12 o 

sistema detectou que as políticas definidas para este servidor informavam que o 

mesmo deverá possuir um servidor  ftp e http, porém  diversos outros serviços de rede 
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forma encontrados, bem como a possibilidade de se utilizar o servidor de e-mail para 

se realizar spam. 

 

 

 

Figura 6-12 - Testes com a ferramenta 
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O protótipo implementado, apesar de não implementar separadamente todos os 

elementos propostos para a arquitetura, mostrou-se adequado como mecanismo de 

validação da arquitetura proposta. 

O modelo proposto, que incorpora resultados gerados por ferramentas de 

auditoria de segurança de redes distintas, foi testado e se mostrou viável com 

resultados consistentes. No entanto, o mecanismo de incorporação dos resultados 

gerados não ficou tão genérico quanto necessário. Um outro fator que ainda precisa 

ser melhorado é a comparação dos dados gerados pela análise com as políticas 

definidas. Este mecanismo precisa tratar ainda a possibilidade da geração de 

resultados conflitantes entre relatórios gerados pelas ferramentas (falsos positivos), 

mas para a finalidade de um protótipo, não representa comprometimento dos  

resultados. 



 
 

 

7 Considerações finais 
�

 

 

 

 presente trabalho oferece uma contribuição centrada numa  abordagem 

para o problema de validação de políticas de segurança definidas para 

redes de computadores, propondo a arquitetura de uma ferramenta que se 

baseia no resultado gerado por qualquer ferramenta de auditoria de 

segurança de redes, ferramentas estas que costumam ser utilizadas por invasores de 

redes para auditar sistemas remotos. Trata-se um dos primeiros passos para um 

modelo de validação automática de políticas de segurança e talvez o primeiro a se 

basear na utilização de ferramentas de auditoria de segurança de redes 

costumeiramente utilizadas por invasores de sistemas.  

 Como mecanismo de validação da arquitetura proposta foi implementado um 

protótipo do sistema e alguns testes foram feitos com o mesmo. 
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a. Reforçar a idéia de se utilizar ferramentas de auditoria de segurança de 

sistemas para a administração de sistemas – este trabalho confirma 

uma abordagem que vem crescendo nos dias atuais que é a utilização 

de ferramentas de auditoria de segurança de sistemas tendo o foco 

voltado para a administração de redes; 

b. Uma nova abordagem para a validação de políticas de segurança – 

quase não existem formas claras de se validar políticas de segurança de 

uma rede. Atualmente este tem sido um processo mais delegativo, onde 

O 
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os usuários são informados do que se pode ou não fazer e os 

administradores informam funcionalidade dos servidores, mas sempre 

através de mecanismos não comprobatórios. Este trabalho traz uma 

forma de se comprovar que a especificação do funcionamento da rede 

e seus servidores esta realmente em conformidade com as 

especificações feitas na definição das políticas de segurança; 

c. O protótipo de uma ferramenta para realização da comparação entre 

políticas de segurança e a situação real encontrada na rede; 

d. A modelagem de uma base de dados para armazenamento de 

vulnerabilidades de rede, baseada nos relatórios gerados pelas 

ferramentas de auditoria de segurança de rede; 

e. Uma análise da arquitetura de software e funcionalidade das principais 

ferramentas de auditoria de segurança de domínio público; 

f. A arquitetura de uma ferramenta que incorpore os resultados gerados 

pelas ferramentas de auditoria de redes de computadores e os compare 

com as políticas de segurança definidas; 
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É importante frisar que este trabalho consiste de uma abordagem para uma 

área ainda pouco explorada (validação das políticas de segurança, ou violação de 

políticas de segurança) e que devido a esta abordagem encontrou muitas dificuldades 

para encontrar bibliografia e trabalhos semelhantes. Como trabalhos futuros podemos 

citar: 

a. Incorporação de um modelo formal para a especificação das políticas 

de segurança; 

b. Aprimoramento da arquitetura proposta para caminhar para uma 

generalização maior; 
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c. Implementação de interfaces para novas ferramentas de auditoria de 

segurança de redes; 

d. Estender a modelagem do banco de dados para que novos dados 

possam ser inseridos no sistema; 

e. Aperfeiçoar e testar mais exaustivamente o protótipo proposto; 

f. Implementação de técnicas de Inteligência Artificial para dar mais 

precisão aos resultados gerados. 
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Devido à extensão e importância  das redes nos dias atuais, cada vez mais se 

faz necessário mecanismos de se controlar o fluxo de dados nas mesmas. Seguindo a 

mesma linha de raciocínio também deve-se ter um mecanismo para controle de 

vulnerabilidades nos diversos elementos que compõem a rede.  

A aplicação de políticas de segurança nas redes constitui uma das formas para 

se tentar implementar tais controles. No entanto, deve-se observar que a validação das 

políticas de segurança constitui um mecanismo realmente complexo. Este trabalho 

vem propor um mecanismo para a validação de políticas de segurança baseando-se em 

resultados gerados por ferramentas de auditoria de segurança de redes, muitas delas 

utilizadas por invasores, para testar vulnerabilidades dos hosts remotos. 

Este trabalho tem como mérito o desenvolvimento de uma abordagem para a 

validação das políticas de segurança. O protótipo desenvolvido, mostrado no capítulo 

6 é apenas uma validação da ferramenta proposta, no entanto já pode produzir 

resultados promissores. 

Uma outra característica que também merece ser citada é que para a realização 

das auditorias se utilizou o resultado de ferramentas geralmente estereotipadas como 

ferramentas utilizadas por invasores e pessoas mal intencionadas. Este mito de que 

tais ferramentas apenas produzem resultados que invasores podem utilizar deve ser 
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abandonado e como mostrado nesse trabalho, tais resultados quando bem 

interpretados podem produzir resultados muito satisfatórios para verificação de 

políticas de segurança para redes de computadores. 
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Sequência de comandos em SQL ANSI para a criação das três bases de dados 

utilizadas neste trabalho (Políticas, Regras e Vulnerabilidades). 

 
 

Políticas 
 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'comportamento' 
# 
 
CREATE TABLE comportamento ( 
   id_comportamento tinyint(3) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricao varchar(100) NOT NULL, 
   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_comportamento), 
   UNIQUE id_comportamento (id_comportamento), 
   KEY id_comportamento_2 (id_comportamento) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'objeto' 
# 
 
CREATE TABLE objeto ( 
   id tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_tipo tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricao varchar(100) NOT NULL, 
   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id), 
   UNIQUE id (id), 
   KEY id_2 (id) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'objeto_comportamento' 
# 
 
CREATE TABLE objeto_comportamento ( 
   id_comportamento tinyint(3) DEFAULT '0' NOT NULL, 
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   id_objeto tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_comportamento, id_objeto), 
   UNIQUE id_comportamento (id_comportamento, id_objeto), 
   KEY id_comportamento_2 (id_comportamento, id_objeto) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'operacao_comportamento' 
# 
 
CREATE TABLE operacao_comportamento ( 
   id_operacao tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_comportamento tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   comando varchar(100) NOT NULL, 
   parametros varchar(100) NOT NULL, 
   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_operacao, id_comportamento), 
   UNIQUE id_operacao (id_operacao, id_comportamento), 
   KEY id_operacao_2 (id_operacao, id_comportamento) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'servicos' 
# 
 
CREATE TABLE servicos ( 
   id_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   Descricao_servico varchar(100) NOT NULL, 
   porta_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   tipo_servico varchar(10) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_servico), 
   UNIQUE id_servico (id_servico), 
   KEY id_servico_2 (id_servico) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'servicos_objeto' 
# 
 
CREATE TABLE servicos_objeto ( 
   id_servico tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_objeto tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_servico, id_objeto), 
   UNIQUE id_servico (id_servico, id_objeto), 
   KEY id_servico_2 (id_servico, id_objeto) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'tipo_objeto' 
# 
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CREATE TABLE tipo_objeto ( 
   id_tipo tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricaop_tipo varchar(100) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_tipo), 
   UNIQUE id_tipo (id_tipo), 
   KEY id_tipo_2 (id_tipo) 
); 
 
 

 

Regras 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'operacao_teste' 
# 
 
CREATE TABLE operacao_teste ( 
   id_teste tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_operacao tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   comando varchar(100) NOT NULL, 
   parametros varchar(100) NOT NULL, 
   data_cadastro date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_teste, id_operacao), 
   UNIQUE id_teste (id_teste, id_operacao), 
   KEY id_teste_2 (id_teste, id_operacao) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'servicos' 
# 
 
CREATE TABLE servicos ( 
   id_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   Descricao_servico varchar(100) NOT NULL, 
   porta_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   tipo_servico varchar(10) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_servico), 
   UNIQUE id_servico (id_servico), 
   KEY id_servico_2 (id_servico) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'teste_servico' 
# 
 
CREATE TABLE teste_servico ( 
   id_teste tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   data_cadastro date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_teste, id_servico), 
   UNIQUE id_teste (id_teste, id_servico), 
   KEY id_teste_2 (id_teste, id_servico) 
); 
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# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'testes' 
# 
 
CREATE TABLE testes ( 
   id_teste tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricao varchar(100) NOT NULL, 
   data_cadastro date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_teste), 
   UNIQUE id_teste (id_teste), 
   KEY id_teste_2 (id_teste) 
); 
 

 
 

Vulnerabilidades 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'objeto' 
# 
 
CREATE TABLE objeto ( 
   id tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_tipo tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricao varchar(100) NOT NULL, 
   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id), 
   UNIQUE id (id), 
   KEY id_2 (id) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'servicos' 
# 
 
CREATE TABLE servicos ( 
   id_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   Descricao_servico varchar(100) NOT NULL, 
   porta_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   tipo_servico varchar(10) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_servico), 
   UNIQUE id_servico (id_servico), 
   KEY id_servico_2 (id_servico) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'servicos_objeto' 
# 
 
CREATE TABLE servicos_objeto ( 
   id_servico tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_objeto tinyint(4) DEFAULT '0' NOT NULL, 
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   data_inclusao date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_servico, id_objeto), 
   UNIQUE id_servico (id_servico, id_objeto), 
   KEY id_servico_2 (id_servico, id_objeto) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'solucoes_vulnerabilidade' 
# 
 
CREATE TABLE solucoes_vulnerabilidade ( 
   id_solucao tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_vulnerabilidade tinyint(9) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   solucao blob NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_solucao, id_vulnerabilidade), 
   UNIQUE id_solucao (id_solucao, id_vulnerabilidade), 
   KEY id_solucao_2 (id_solucao, id_vulnerabilidade) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'tipo_objeto' 
# 
 
CREATE TABLE tipo_objeto ( 
   id_tipo tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricaop_tipo varchar(100) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_tipo), 
   UNIQUE id_tipo (id_tipo), 
   KEY id_tipo_2 (id_tipo) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'vulnerabilidades' 
# 
 
CREATE TABLE vulnerabilidades ( 
   id_vulnerabilidade tinyint(9) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   descricao varchar(100) NOT NULL, 
   data_cadastro date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (id_vulnerabilidade, id_servico), 
   UNIQUE id_vulnerabilidade (id_vulnerabilidade, id_servico), 
   KEY id_vulnerabilidade_2 (id_vulnerabilidade, id_servico) 
); 
 
 
# -------------------------------------------------------- 
# 
# Table structure for table 'vulnerabilidades_servico_objeto' 
# 
 
CREATE TABLE vulnerabilidades_servico_objeto ( 
   id_servico tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_objeto tinyint(5) DEFAULT '0' NOT NULL, 
   id_vulnerabilidade tinyint(9) DEFAULT '0' NOT NULL, 
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   PRIMARY KEY (id_servico, id_objeto, id_vulnerabilidade), 
   UNIQUE id_servico (id_servico, id_vulnerabilidade), 
   KEY id_servico_2 (id_servico, id_objeto, id_vulnerabilidade) 
) 
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Descrição das configurações feitas no Servidor WEB (Apache) , modulos PHP 

e SGBD MySql para o desenvolvimento dos protótipos. Configurações que devem ser 

feitas para avaliar a ferramenta. 

 
 

Instalação Apache 
 
 

 

O servidor HTTP utilizado para a construção do protótipo foi o servidor 

apache. A opção por este servidor foi apenas feita pois este constitui de um servidor 

HTTP gratuito e que ocupa mais de 50% do mercado mundial de servidores HTTP. 

No entanto qualquer servidor HTTP que possua suporte a PHP 4 ou que o suporte 

possa ser inserido como módulo externo pode ser utilizado. 

Neste trabalho a versão do apache utilizada foi a 1.3.8 que pode ser obtida no 

site http://www.apache.com. A compilação do apache foi feita com suporte a  

inserção de módulos extra (DSO Support). E as linhas abaixo foram colocadas no 

arquivo de configuração default do servidor (httpd.conf) para que o módulo ao PHP 

seja carregado no momento da inicialização do servidor HTTP. 

Na configuração do apache foram adicionados os módulos referentes ao 

suporte do PHP. 

 

LoadModule php4_module libexec/libphp4.so 

AddModule mod_php4.c 
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Instalação do PHP 4 
 

 

 

Como dito anteriormente o suporte a PHP foi feito através da utilização de 

módulo do apache e para isso o PHP deve ser compilado como tal. Todas as 

instruções para realiza tal compilação encontram-se nos arquivos que vem com o 

mesmo. 

A opção da utilização do PHP advém de dois fatos importantes: 

 

a. Por ser server side o PHP não teria grande perda de performance em 

relação a qualquer outra linguagem de desenvolvimento WEB 

b. O PHP possui uma biblioteca de funções bastante genérica e que 

trariam grande vantagem no desenvolvimento da ferramenta proposta 

 

Como o apache o PHP é uma ferramenta que pode ser obtida gratuitamente na 

Internet no site http://www.php.net e sua instalação não é dificultada. Nos dias atuais 

PHP junto com Java vem sendo uma boa opção para o desenvolvimento WEB. A 

versão utilizada foi 4.0.6. Os passos descritos no arquivo de instalação que vem 

juntamente com o produto formam seguidos sem nenhuma alteração e a compilação 

foi bem sucedida. O PHP foi compilado com suporte a MySql e como módulo para o 

apache. 

 

 
 

MySql 
 
 

 



 
 

 
 

119

Também como os demais ferramentas citadas anteriormente o gerenciador de 

banco de dados MySql constitui uma ferramenta gratuita e que pode ser obtida no site 

http://www.mysql.com. O MySql nos dias atuais também vem ganhado espaço no 

mundo comercial por se tratar de um SGBD com desempenho razoável e que 

implementa todas as suas chamadas SQL em formato ANSI, ou seja o que foi 

desenvolvido em MySql pode facilmente ser portando para qualquer outro SGBD. 

A versão utilizada neste trabalho foi a 3.23.43. É importante frisar que em para 

o desenvolvimento WEB a conjugação Apache + PHP + MySql vem sendo utilizada 

com sucesso por grande empresas como a UOL e NASA . 

Como FrontEnd para o gerenciamento do banco de dados, como criação das 

instancias e tabelas foi utilizado um programa em PHP (phpMyAdmin) que faz isso. 

Esse programa pode ser baixado do site http://phpmyadmin.sourceforge.net. 



 
 

 


