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Abstract. It describes a model to be used in the verification of the tack level
of an environment to the security national norm(NBR-ISO/IEC 17799). This
model, can be used on the implementation of multiplatforms tools, that in the
opposite of the other existing ones, will realize the environment analysis based
on a data collection provided from the net structure, such analysis will occur
without the administrators interference, reducing the possibilities of adultera-
tion of the information and consequently providing a high level of trusty on data
to be analyzed.

Resumo.Este descreve um modelo a ser utilizado na verificação do ńıvel de
ader̂encia de um ambientèa norma nacional de segurança (NBR-ISO/IEC
17799). Modelo este que pode ser utilizado na implementação de ferramentas
multiplataformas, que ao contrário das demais existentes, realizará a ańalise do
ambiente baseada em uma coleta de dados provida a partir da estrutura de rede,
tal análise ocorreŕa sem a interfer̂encia dos administradores, reduzindo desta
forma a possibilidade da adulteração das informaç̃oes e conseq̈uentemente pro-
vendo um elevado grau de confiança nos dados a serem analisados.

1. Introdução

Desde os priḿordios da hist́oria da humanidade, percebe-se uma constante preocupação
com as informaç̃oes e com o conhecimento que geram. No Egito antigo por exemplo,
somente as castas dominantes tinham acessoà escrita èa leitura, visto a complexidade e
o seu valor agregado.

Com o surgimento dos computadores e de sua interconexão atrav́es de redes mun-
dialmente distribúıdas, houve uma maior capacidade de processamento e de distribuição
das informaç̃oes. Mas por outro lado, proveu os meios para que mais pessoas, com e
sem autorizaç̃ao, acessassem informações classificadas como confidenciais e/ou sigilosas,
esta possibilidade de acesso motivou a criação de mecanismos que evitassem o acesso e a
alteraç̃ao indevida dessas informações.

A medida que as organizações cresciam, as soluções utilizadas na comunicação
de dados tormavam-se cada vez mais complexas e os problemas de segurança nestes
ambienet evoluiram. Consequentemente, foram criados comitês com o objetivo de de-
senvolverem mecanismos mais eficientes e globais de proteção à informaç̃ao, dos quais
pode-se destacar oComercial Computer Security Centre, criado pelo governo britânico e
que publicaria mais tarde a normaBS-7799.



A BS-7799foi a primeira norma, homologada, a apresentar soluções para o tra-
tamento da informaç̃ao de uma maneira mais ampla. Segundo esta norma, todo tipo
de informaç̃ao deve ser protegida, independentemente da sua forma de armazenamento,
anaĺogica ou digital, e de seu valor para a organização. [BS7, 2001].

No ano de 2000, houve a homologação da primeira parte daBS-7799pelo comit̂e
da ISO. Esta homologaç̃ao originou a Norma Internacional de Segurança da Informação
- ISO/IEC 17799, a qualé composta por 10 macros controles, cada um subdividido em
controles especı́ficos

Em abril de 2001, a versão brasileira da normaISO foi disponibilizada para con-
sulta ṕublica, e em setembro do mesmo ano a ABNT homologou a versão brasileira, que
passou a ser denominada NBR ISO/IEC 17799:2000 [ABN, 2001].

O uso daISO/IEC 17799, como ferramenta de certificação internacional das
organizaç̃oes, vem atraindo a atenção de v́arios segmentos econômicos. Devidoà
abranĝencia èa complexidade da norma, o processo de certificação ñaoé simples e exige
um vasto conhecimento do ambiente e do negócio da organizaç̃ao.

Visando facilitar o processo de certificação, v́arios trabalhos estão sendo desenvol-
vidos. Entre eles destaca-se uma Ferramenta de Análise de Risco chamadaCOBRA, queé
a abreviatura deConsultive, Objective and Bi-functional Risk Analisis. Todo o processo de
ańalise realizada por esta ferramenta se baseia somente em questionários eletr̂onicos, com
base nas informações obtidas, oCOBRApodeŕa informar quais controles daISOdevem
ser aplicados, e ainda se oe mesmos foram aplicados corretamente ou não [COB, 2003].

2. Descriç̃ao do modelo de verificaç̃ao

Para contornar as limitação das soluç̃oes atualmente disponı́veis, foi criado um modelo
que permite realizar a verificação de ader̂encia nas ḿaquinas que estão conectadas̀a
rede sem a necessidade de conhecimento prévio de suas configurações. Ao contŕario das
soluç̃oes existentes, este modelo, permitirá a coleta e ańalise das informaç̃oes que qualifi-
car̃ao o ambiente de forma automática e independente dos gerentes e administradores do
ambiente.

O Modelo de verificaç̃ao foi constrúıdo de modo a ser independente de arquitetura
dehardwareesoftware, de sistema operacional, de fornecedor de serviços, da topologia e
da quantidade de hospedeiros da rede da organização, mas tendo como base a arquitetura
de redeTCP/IP e faz uso do modelo cliente/servidor na especificação dos Agentes de
Softwareque realizar̃ao da varredura da rede, a análise dos ńos e verificaç̃ao da ader̂encia
do ambientèa Norma Nacional de Segurança da Informação.

Este modelóe composto por tr̂es agentes de software (Agente de Coleta de Dados
- A.C.D., Agente Priḿario de Verificaç̃ao - A.P.V. e Agente Secundário de Verificaç̃ao
- A.S.V.), cada qual contém um conjunto particular de aplicativos cliente/servidor e um
componente de controle e gerência dos anteriores.

Para que os agentes possam analisar o ambiente, os controles da NBR devem ser
traduzidos nos “Scripts de Verificaç̃ao”. Estesscriptsbem como as informações relevan-
tes da ańalise s̃ao armazenadas em um repositório de dados localizado noA.P.V., desta
forma, os quatro componentes básicos do modelo de verificação s̃ao:

Agente de Coleta de Dados (A.C.D.):sua funç̃aoé realizar o levantamento do perfil dos
nós e a coleta de informações, atrav́es da execuç̃ao dosscriptsde verificaç̃ao. O
perfil seŕa utilizado para determinar quais controles da NBR devem ser verificados
e quaisscriptsdevem ser executados.



A obtenç̃ao de dados baseada noperfil do ńo garante que as informações coletadas
caracterizam o ambiente real, o que nem sempre acontece quando a mesma se
baseia no uso de formulários eletr̂onicos, devido desinformação de quem os
responde .

Agente Primário de Verificação (A.P.V.): este compomente controla o processo de
coleta das informaç̃oes e realiza a verificação da ader̂encia do ambientèa
NBR-ISO/IEC 17799. OA.P.V. é o responśavel pelo envio de todo e qualquer
componente desoftwarenecesśario para o funcionamento dos demais agentes,
pelo envio dosscripts de verificaç̃aoaosA.C.D.se pela ger̂encia da ańalise.

Agente Secund́ario de Verificação (A.S.V.): é o compomente instalado nos nós que
est̃ao conectados a mais de um segmento de rede. Sua funçãoé realizar a ańalise
dos segmentos de rede que não podem ser verificados pelo A.P.V.

Devido a possibilidade da existência de v́arios segmentos de rede no mesmo
ambiente, v́ariosA.S.V.podem estar ativos, porém ñao existiŕa mais de umA.S.V.
monitorando a mesma rede ou sub-rede.

Reposit́orio de Dados: este é o componente responsável pelo armazenamento de
todos os dados e informações necessárias para o funcionamento dos demais
componentes, bem como pelo armazenamento dos script de verificação e das
informaç̃oes coletadas sobre o ambiente.

2.1. O Agente de Coleta de Dados -A.C.D.

Este agentée o primeiro componente do modelo que será instalado nos ńos a serem anali-
sados, sendo sua função coletar as informações necessárias para a verificação da ader̂encia
do ambientèa NBR.

Por realizar uma coleta de dados diretamente no nó, oA.C.D.evita a manipulaç̃ao
de informaç̃oes incorretas, inconsistentes ou incompletas durante a análise, algo que po-
deria ocorrer em uma coleta baseada em questionários eletr̂onicos, como noCOBRA.
Sem osA.C.D.s ñao seria possı́vel a verificaç̃ao autoḿatica do ńıvel de ader̂encia das
máquinas. O Agente de Coleta de Dadosé formado por quatro componentes: Servidor de
Verificaç̃ao, Servidor de Controle, Cliente de Ativação, Cliente de Ḿodulo e Ḿodulo de
Coleta de Dados.

Durante a inicializaç̃ao dos Agentes de Coleta, o primeiro elemento a ser ativado
é o Módulo de Coleta de Dados, queé o responśavel pelo gerenciamento, ativação e
encerramento dos demais componentes. Este módulo inicia os servidores e solicita a
ativaç̃ao doA.C.D.ao Agente de Verificaç̃ao (A.V.), este processo visa informar ao Agente
Primário de Verificaç̃ao que existe um novoA.C.D.ativo e pronto para receber osscripts
de verificaç̃ao.

Após esta fase, ocorre o processo de coleta doperfil da ḿaquina. Que tem por ob-
jetivo adquirir as informaç̃oes que caracterizam a máquina, dentre elas: o(s) endereço(s)
IP(s) dispońıvel(is); seu nome; nome e versão do sistema operacional; lista dos serviços
que est̃ao sendo executados; lista dos aplicativos instalados; quais portas TCP/IP estão
abertas; entre outros dados.

A obtenç̃ao do perfil dos ńos do ambiente tem função vital no processo de coleta
de dados, a partir das informações do perfil seŕa posśıvel definir quais controles da NBR-



ISO/IEC 17799 devem ser testados e assim os scripts de verificação espećıficos ser̃ao
enviados ao Agente de Coleta.

Uma vez que este agente envia seu perfil ao Agente de Verificação, ele entra em
um ciclo de recebimento e execução de v́ariosscripts, cada qual gerando uma saı́da que
deve ser enviada ao Agente de Verificação, para posterior análise.

O agente de coleta irá receber tantosscriptsquanto forem necessários para veri-
ficar todos os controles da norma de segurança, logo uma coleta encerra quando não h́a
maisscriptsa serem enviados̀a um determinado ńo.

2.2. O Agente Priḿario de Verificação -A.P.V.

O A.P.V.é o ńo central da rede de verificação, como em uma rede com topologia estrela,
ele é o responśavel pela comunicação e gerenciamento do processo de troca de mensa-
gem do ambiente. Este agenteé formado pelos servidores de Ativação, de Modulo, de
Comunicaç̃ao; pelos clientes de Coleta, de Controle e pelo Módulo Verificador Priḿario.

O A.P.V.é o primeiro agente do modelo a ser acionado no ambiente a ser analizado,
ele deve ser hospedado na mesma máquina que o repositório de dados, osscriptse os
módulos utilizados na verificação.

O Módulo de Verificaç̃ao é o primeiro elemento deste agente a ser iniciado, este
módulo realizaŕa umavistoria da ḿaquinaem busca dos elementos necessários para a
execuç̃ao dos demais componentes, na ausência de um elemento, o mesmo será extraido
doReposit́orio de Dadose instalado .

Finda a verificaç̃ao inicial do ńo, oA.P.V.inicia o processo decoleta do perfildo
nó onde est́a instalado, este perfil conterá: o endereço(s) IP(s) do nó, a(s) rede(s) na(s)
qual(is) est́a conectado, serviços ativos, sistema operacional, versão ( dokernel), além de
outras informaç̃oes importantes.

Com o endereçoIP e aMáscara de Rededa ḿaquina onde está instalado, o ḿodulo
realizaŕa avarredura do segmento da redeno qual o A.P.V. está conectado, esta varredura
visa determinar quais ḿaquinas / endereçosIPs est̃ao ativos e quais serão analisados.
Feito o levantamento inicial,A.P.V.aguarda a solicitação de ativaç̃ao dosA.C.D.s.

Ao perceber a ativação de umA.C.D., o Módulo de Verificaç̃ao solicitaŕa o perfil
do agente de coleta, ao receber este perfil o módulo analisaŕa as caracterı́sticas daquele
nó e determinaŕa quaisScriptsde Verificaç̃ao devem ser enviados aoA.C.D.que acaba de
ser iniciado.

O A.P.V. enviaŕa aos Agente de Coleta osscripts de verificaç̃ao e receberá de
volta os logs de sáıda destas rotinas. Ao receber umlog de sáıda, oA.P.V.analisa o
seu contéudo, com base nesta análise seŕa determinado a quais controles da Norma de
Segurança a ḿaquina que hospeda o Agente de Coleta está aderente, ou seja quais con-
troles foram corretamente implementados.

O processo de coleta de dados de umA.C.D.chega ao fim somente quando todos
osscripts, previamente selecionados, já tiverem sido analisados. Pela análise dos arquivos
enviados por umA.C.D., seŕa posśıvel determinar o ńıvel de ader̂encia deste ńo à NBR-
ISO/IEC 17799

Quando ñao houver mais nenhum A.C.D. a ser verificado, o A.P.V emitirá um
relat́orio informando quais controles da NBR ISO/IEC 17799 foram homologados no
ambiente e conseqüentemente seu nı́vel de ader̂enciaà norma. Para os controles que não
foram certificados será emitido um aviso indicando o motivo da não homologaç̃ao.

Com base nas informações emitidas, o auditor ou o gerente do ambiente poderá



realizar as aç̃oes necessárias para a correção dos problemas e em seguida poderá submeter
o ambiente a uma nova verificação.

2.3. O Agente Secund́ario de Verificação -A.S.V.

Esteé instalado nas ḿaquinas que possuem umA.C.D.ativo e que estejam conectadas a
dois, ou mais, segmentos de rede. O primeiro segmento, ou seja aquela ao qual oA.C.D.
est́a conectado já possui um processo de análise em andamento, e os demais serão geren-
ciados por esteA.S.V.que acaba de ser acionado. Este agente e formado pelos Servidores
de Ativaç̃ao, de Modulo, de Comunicação; pelos Clientes de Coleta, de Controle, de
Comunicaç̃ao e de Ativaç̃ao.

Como oA.S.V.não possui acesso direto ao Repositório de Dados, instalado no
mesmo ńo que oA.P.V., toda e qualquer solicitação de ḿodulo e/ouscript de verificaç̃ao
deve ser repassada aoA.P.V.atrav́es do cliente de comunicação. Quando umA.S.V.recebe
uma informaç̃ao vinda doA.P.V., esta deveŕa ser armazenada localmente até que oA.S.V.
receba a confirmação de que a informação chegou ao seu destino.

Os servidores deste agente funcionam de forma semelhante aos servidores do
A.P.V., mas em vez de tratarem as informações recebidas, eles as repassam aoA.P.V.,
que ao receber uma solicitação a processa e a envia de volta ao agente secundário, que
por sua vez a encaminha para o Agente que fez a requisição.

Um A.S.V.funciona como uma ponte de comunicação entre osA.C.D.s instalados
na rede recem descoberta que estão sobre ańalise doA.P.V., o qual est́a localizado no ńıvel
mais alto da rede de verificação.

Em um ambiente com vários segmentos de rede, o modelo pode criar uma grande
rede hieŕarquica de comunicação, na qual oA.P.V é o ńo central que controla todos os de-
mais agentes, e osA.S.V.s funcionam como concentradores de comunicação nas camadas
inferiores da estrutura, como pode ser observado na Figura 1.

Quando oA.P.V.recebe o perfil de umA.C.D.que est́a conectado a mais de uma
rede e pelo menos uma delas não est́a sendo monitorada, ele solicita aoA.C.D.que realize
a instalaç̃ao e ativaç̃ao doA.S.V., permitindo assim a análise deste novo segmento.

Quando oA.S.V.for iniciado, ele deve realizar a varredura dos novos segmentos de
rede, este processo tem o mesmo objetivo da varredura realizada pelo Agente Primário, ou
seja determinar quais nós da rede devem ser adicionados a análise, encerrada a varredura,
o A.S.Venvia uma ćopia da mesma aoA.P.V.que ao receb̂e-la determinaŕa em quais ńos
devem ser instalados os novos Agentes de Coleta e providencia a ciração dos pacotes de
instalaç̃ao para os novosA.C.D.s

2.4. Reposit́orio de Dados

O reposit́orio de dadośe o banco de dados principal do modelo de verificação, este deve
ser armazenado na mesma máquina onde o Agente Priḿario est́a ativo. Sem este banco
de dados ñao seria possı́vel o processo de verificação e ańalise da ader̂encia do ambiente
à norma NBR ISO/IEC.

Neste banco estão as tabelas com as informações sobre a Norma Nacional de
Segurança e seus controles; osscriptsde verificaç̃ao; a estrutura b́asica para a instalação
dos agentes (A.C.D. , A.S.V.e A.P.V.); as informaç̃oes coletadas sobre cada nó do ambi-
ente; ossoftwaresnecesśarios para o funcionamento dos agentes, execução dos scripts e
para a coleta do perfil de cada nó, assim como o resultado da análise.



Figura 1: Rede hier árquica de comunicaç ão

3. Descriç̃ao dos componentes dos agentes

Os clientes e servidores que compõem o modelo fazem uso da arquiteturaTCP/IP e de
Stream Socketspara se comunicarem, a troca de mensagens entre estesé feita por meio de
portas ñao privilegiadas que segundo aRFC1700, [rfc, 1994] ñao est̃ao reservadas para
uso.

Cliente/Servidor de Ativação: Através destes dois componentes,é
posśıvel: determinar quais ḿaquinas hospedam os Agentes de Co-
leta e os Agentes Secundários de Verificaç̃ao; gerenciar as Chaves
de Ativaç̃ao e de Comunicação utilizadas na troca de dados en-
tre os Agentes; e determinar o estado de todos os nós da rede de
verificaç̃ao.
As Chavesmencionadas acima, são dois ńumeros aleatórios asso-
ciados ao endereçoIP de cada A.C.D. Estas chaves servem como
um mecanismo de autenticação dos clientes e servidores. A chave
de ativaç̃ao é criada quando o pacote de instalação doA.C.D. é
constrúıdo, e utilizada quando oA.C.D. realiza seu processo de
ativaç̃ao.
O cliente de ativaç̃ao faz parte dos agentes de coleta e permitem
informar aos agentes de verificação a mudança do estado dos
A.C.D.s, ou seja, quando ocorre a ativação dosA.C.D.s, dos
A.S.V.s, assim como quando do encerramento destes compomen-
tes. Graças a este par de aplicativosé posśıvel obter-se uma vis̃ao
geral da abrangencia do processo de coleta dos dados.

Cliente/Servidor de Coleta: O Servidor de Coletaqueé um dos compo-
nentes doA.C.D., recebe os scripts de verificação, enviados pelo



Agente de Verificaç̃ao, executa-os e retorna para oCliente de Co-
letao arquivo de sáıda.
Estes dois compomentes permitem a realização do processo de
coleta de dados de forma automática e sem interferencia dos
administradores, em todas as máquinas do ambiente onde exista
instalado e ativo um agente de Coleta de Dados. Graças a coleta
on-loco provida por estes compomentes, o resultado da análise
tende a ser mais confiável do que aquele obtido com o uso de
ferramentas como oCOBRA.

Cliente/Servidor de Módulo : Esteé um conjunto de componentes op-
cionais, mas seu uso se justifica pela possibilidade da existência
de ńos onde as ferramentas necessárias para o funcionamento dos
Agentes de Coleta e Agentes Secundários de Verificaç̃ao ñao est̃ao
dispońıveis.
O Servidor de Ḿodulo é parte integrante dos Agentes de
Verificaç̃ao e sua funç̃aoé enviar aos Agentes de Coleta os softwa-
res necesśarios para garantir o funcionamento dos seus componen-
tes, assim como e ainda permitir a execução dos script de coleta.
O Cliente de ḿodulo, por sua vez, faz parte dos Agentes de Coleta
de Dados e dos Agentes Secundários de Verificaç̃ao.
Graças a possibilidide da instalação dos compomentes ausentes,
os A.C.D. e os A.V.S., podem ser inseridos em qualquer nó da
rede, mesmo que este possua um comjunto mı́nimo de pacotes de
softwaredispońıveis para uso.

Cliente/Servidor de Comunicaç̃ao : Estes dois componentes são ne-
cesśarios para o funcionamento do agente secundário de
verificaç̃ao, como oA.S.V.não possui acesso ao Repositório de
Dados, e ñao realiza a ańalise dos arquivos de saı́da recebidos dos
agentes de coleta; há a necessita de um canal de comunicação com
o Agente Priḿario de Verificaç̃ao, este canal de troca de dados será
criado utilizando o Servidor e o Cliente de Comunicação.
Sem a arquitetura provida pelo Cliente/Servidor de Comunicação,
não seria possı́vel ao Agente de Verificação Priḿario controlar a
ańalise de um ambiente multinı́vel como mostrado na Figura 2.
O módulo servidor faz parte dos agentes primário e secund́ario de
verificaç̃ao e permite que estes agentes se comuniquem com os
ńıveis inferiores da estrutura de comunicação. Os clientes por sua
vez fazem parte apenas dosA.S.V., estes ḿodulos s̃ao utilizados
para enviar ou solicitar dados aoA.P.V, como mostra a Figura 2.

Cliente/Servidor de Controle: Quando um Agente de Coleta de Dados
executa umscript enviado pelo agente de verificação, rotinas mal
implementadas/descritas podem travar a coleta, assim, ao agente de
verificaç̃ao deve ser capaz de interromper o funcionamento destas
rotinas
O cliente de controle pode iniciar, parar e/ou reiniciar serviços
e aplicaç̃oes nos agentes da sub-rede do Agente Verificação no
qual est́a instalado. O servidor de controleé parte integrante dos
Agentes de Coleta de Dados e quando acionados pelos clientes,
instalados nos agentes de verificação, permitem a gerência e



execuç̃ao de processos de forma remota.

Módulo Verificador Priḿario : Este ḿodulo é parte integrante do
Agente Priḿario de Verificaç̃ao e responśavel pelo gerenciamento
dos demais componentes deste agente ( clientes, servidores e repo-
sitório de dados), quando oA.P.V.é acionado, o ḿodulo verificador
é o primeiro a ser iniciado.
Ao término do processo deVarredura, este ḿodulo armazena os
dados coletados noReposit́orio de Dados, seleciona os ńos que
ser̃ao analisados, gera os pacotes de instalação dos agentes de co-
leta de dados, para cada nó selecionado será gerado uma chave de
ativaç̃ao, a ser utilizada durante o processo de ativação doA.C.D..
Depois de ter realizado o levantamento das informações sobre os
nós ativos e de ter gerado os pacotes de instalação dos agentes de
coleta, o ḿodulo verificador realiza a ativação dos servidores que
comp̃oem o Agente Priḿario de Verificaç̃ao, nesta fase oA.P.V.já
est́a totalmente funcional e aguardando pela solicitação de ativaç̃ao
dosA.C.D.s.
É funç̃ao do Ḿodulo Verificador gerenciar os demais componen-
tes, o processo de coleta de dados e de análise dos dados coletados.
Finda a coleta e análise das informaç̃oes sobre o ambiente, pode
ser solicitado ao ḿodulo a geraç̃ao de um relat́orio contendo as
informaç̃oes sobre quais os controles foramhomologadosnas
máquinas da rede, bem como o nı́vel de ader̂encia de todo o
ambientèa Norma Nacional de Segurança da Informação.

Módulo Verificador Secund́ario : Ao ser iniciado, o ḿodulo verifica
a disponibilidade dos softwares necessários para a execução do
A.S.V., caso esteja faltando algumsoftware, ele seŕa solicitado ao
Agente Priḿario de Verificaç̃ao, utilizando-se o cliente de módulo.
Este ḿodulo é responśavel pelo redirecionamento de qualquer
solicitaç̃ao, vinda da sub-rede que está monitorando, para o agente

Figura 2: Processo de comunicaç ão entre os ASV e APV.



de verificaç̃ao responśavel pelo monitoramento da camada superior
da rede hieŕarquica de verificaç̃ao. Este processóe repetido at́e que
a solicitaç̃ao chegue ao Agente Primário de Verificaç̃ao, que ao re-
ceber, processar e atender a solicitação envia uma mensagem que
deve percorrer o caminho inverso.
Quando este ḿodulo verifica que um dos servidores parou de fun-
cionar,é sua funç̃ao reativ́a-lo, atrav́es do uso do cliente/sevidor de
controle, caso contrário o processo de análise do ambiente poderá
ser comprometido.

Módulo de Coleta de Dados: ao ser acionado, este módulo verifica a
disponibilidade dossoftwaresnecesśarios para o funcionamento
dos demais componentes doA.C.D., havendo a falta de um com-
ponente, este será solicitado ao A.P.V. e posteriormente insta-
lado. Aṕos a ativaç̃ao doA.C.D., este ḿodulo fica aguardando as
solicitaç̃oes que chegam pelo servidores e as atende.
Quando ñao h́a mais scripts a serem enviados ao Agente de Coleta
de Dados, ocorre o processo de encerramento do A.C.D. Durante
este processo,́e funç̃ao do ḿodulo de coleta realizar todas as
aç̃oes necessárias para encerrar o funcionamento dos demais com-
ponentes e remover qualquer alteração realizada peloA.C.D. na
máquina em que foi instalado, desta forma a máquina hospedeira
teŕa sua configuraç̃ao restaurada ao estado imediatamente antes da
instalaç̃ao do agente de coleta.

4. Protótipos e resultados obtidos

Baseado neste modelo já foram implementados três prot́otipos: um voltado para análise de
segurança da um ambiente de rede e dois voltados para monitoramento e gerenciamento
da segurança de grades computacionais.

A primeira ferramenta denominadaTamandúa-Mirim, foi uma implementaç̃ao
parcial do modelo, que utilizou o Agente Primário de Verificaç̃ao e o Agente de Coleta de
Dados, logo esta ferramenta apenas analisa o primeiro segmento de rede. Este foi desen-
volvido inicialmente para um ambiente rodando o sistema operacional Linux e permitiu
validar o uso do modelo em um ambiente real através da verificaç̃ao parcial dos controles
da Norma Nacional de Segurança da Informação, foram realizados testes em dois ambi-
entes distintos, uma bateria de testes foi realizada no Laboratório Ravel - COPPE Sistema
e outra no laboratório do projeto ComCiDis - Laboratório Nacional de Computação Ci-
ent́ıfica (LNCC), em ambos os ambiente este protótipo permitiu a verificaç̃ao do ńıvel de
ader̂encia dos ambientesàNBR ISO/IEC 17799e proveu as informaç̃oes necessárias para
o ajustes do mesmo.

A segunda ferramenta a implementar o modelo foi aSimPaSeg, a qual fez a pri-
meira implementaç̃ao do Tamandúa-Mirim em um ambiente de grade computacional.
Esta ferramenta além de utilizar os scripts de coleta do primeiro protótipo permitia ańalise
de mais dois controles da NBR/ISO IEC 17799.

O prot́otipo SimPaSeg, faz uso das ferramentas do Globus para a coleta do per-
fil dos nós da grade e para a distribuição dos scripts de verificação. Ao contŕario da
implementaç̃ao original este protótipo teve alguns problemas em algumas coleta de da-
dos, assim alguns scripts tiveram de ser reescritos, visto que na grade, os scripts eram



submetidos sem o privilégio de super usuário.

Apesar desta limitaç̃ao inicial, oSimPaSegpermitiu a verificaç̃ao do ambiente,
assim como forneceu os dados necessários para a execução dos ajustes nos nós da grade.

O terceiro prot́otipo, que est́a sendo contrúıdo com base no modelo,é oTamandúa
na Grade, esta ferramenta, assim como a anterior, faz uso da infraestrutura provida pelo
Globuspara a coleta dos dados, mas por outro lado, além de verificar os controles da
NBR ISO/IEC 17799, ela permitirá o acompanhamento da evolução da segurança do
ambiente, atrav́es dos hist́oricos, realizaŕa o monitoramento da atividade das máquinas,
proveŕa os meios necessários para a aplicação dos ajustes de segurança e permitirá o
gerenciamento remoto das funcionalidades oferecidas pelo Globus, como por exemplo o
ajuste dos arquivos de “mapfile”, geração de novos certificados de usuário e ḿaquina,
bem como verificaç̃ao da validade dos certificados já existentes.

5. Comparativo dos prot́otipos com outras soluç̃oes

A ferramentaCOBRA, foi uma das primeiras soluções criadas para auxiliar o processo de
adptaç̃ao de um ambiente a norma internacional de segurança, elaé uma ferramenta que
realiza a ańalise de um ambiente totalmente baseado em questionários eletr̂onicos, este
comportamento abre espaço ao questionamento da qualidade da análise realizada, visto
que as informaç̃oes providas pelos formulários respondidos nem sempre retrata realmente
o ambiente. Contudo existem uma segunda ferramenta desenvolvida pela Módulo deno-
minadaCheckup Tool[Galvão, 2004], esta faz uso de questionários eletr̂onicos e de cole-
tores autoḿaticos, logo estáe uma soluç̃ao mais completa doque a primeira, visto fornecer
um nivel maior de confiança nos dados obtidos devido a coletaon-locodas informaç̃oes
a serem utilizadas na análise.

Ao contŕario dos prot́otipos que foram desenvolvidos para a plataforma Linux,
tanto oCOBRAquanto oCheckup Tool, necessitam de uma máquina com o Windows
instalado para a execução do ḿodulo que iŕa realizar a verificaç̃ao.

Al ém dos prot́otipos aúnica soluç̃ao que trabalha com coletores automáticosé a
Checkup Tool, mas esta ferramenta somente realiza a coleta de dados em máquinas ba-
seadas no sistema operacional Windows 2000 ou superior, tais módulos est̃ao destinados
somentèa máquinas servidoras e os coletores devem ser levados e executados manual-
mente nos servidodores ao algo da análise.

Os prot́otipos aĺem de realizarem a coleta de forma automática atrav́es da pŕopria
rede do ambiente, eles não restringe a coleta somente aos servidores, as estações clientes
tamb́em ser̃ao analisadas sem a interferencia dos administradores, visto que tal interfe-
rencia poderia alterar o resultado final da coleta.

Nas implementaç̃oes dos prot́otips, o sistema operacional das máquinas a serem
analisadas ñao necessita ser obrigatóriamente Linux, os coletores atuais podem ser facil-
mente traduzidos para outros sistemas Unix-like, assim como, para sistemas baseados na
plataforma Windows.

6. Conclus̃ao

Visando atender a demanda de ferramentas mais eficazes para o processo de análise e
ajuste de um ambientèa norma Nacional de Segurança da informação, foi proposto em
meados do ano de 2004 um modelo que permitiria a implementação de um vasto con-
junto de ferramentas de segurança. Atualmente já foram implementados dois protótipos



baseados neste modelo, os quais permitiram verificar a aplicabilidade do mesmo, tanto
em um ambiente clássido de redes de computadores, quanto em um ambente de grades
computacionais.

Ambos os prot́otipos realizam uma análise parcial da norma NBR ISO/IEC 17799,
visto que nem todos os controles poderam ser traduzidos nos scripts de verificação, to-
davia foi observado que o modelo poderia ser facilmente adaptadoà outras normas, bem
como poderia ser usado no processo de ajuste e monitoramento do ambiente.

Apesar de ñao ter sido totalmente implementado o terceiro protótipo, já contempla
controles que ñao faziam parte dos protótipos anteriores, estes novos controles são basea-
dos em v́arios documentos que descrevem quesitos de segurança relacionados ao sistema
operacional Linux. Esta nova implementação tamb́em j́a possui os meios necessários para
os ajustes de segurança e para o acompanhamento da evolução do ambiente.

Devido as estas implementações, ficou evidente que seguindo as recomendações
descritas no modelóe posśıvel a construç̃ao de novas ferramentas, que poderão de forma
autoḿatica realizar a gestão da segurança, inclusive com a execução dos ajustes de
segurança necessários para prover a Integriadade, a Confidencialidade e a Disponibili-
dade das informaç̃oes de um dado ambiente computacional.
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