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Abstract. This article has as objective the application of the model of verifica-
tion of this adherence level to the national information security norme through
the prototipe called Tamanduá Mirim, including the re-writing of collects and
verification agent as well as development of the new scripts of collects.

Resumo.Este tem como objetivo a aplicação do Modelo de Verificação do Ńıvel
de Ader̂encia à Norma Nacional de Segurança da Informação, proposto em
[Gonçalves 2005], atrav́es do prot́otipo denominado Tamanduá Mirim v2a, in-
cluindo a reescrita dos Agentes de Coletas, de Verificação, assim como o desen-
volvimento de novos scripts de coletas baseados nos controles da NBR ISO/IEC
17799:2000; a inclus̃ao de novas normas e critérios de segurança ao protótipo;
a criação de um ḿodulo atrav́es do qual o administrador poderá gerar uma
poĺıtica de segurança e aplicá-la ao ambiente; e a aplicação do modelo ao pro-
jeto de grades computacionais ao qual o Laboratório Nacional de Computaç̃ao
Cient́ıfica (LNCC) est́a envolvido.

1. Introdução

Com o surgimento dos computadores e de sua interconexão atrav́es de redes mundial-
mente distribúıdas, nos foi permitido uma maior capacidade de processamento e de
distribuiç̃ao das informaç̃oes, mas por outro lado, permitiu que várias pessoas acessassem
informaç̃oes confidenciais e sigilosas, o que gerou a necessidade da criação de mecan-
ismos que evitem o acesso e a alteração indevida das informações. Estes esforços re-
sultaram em propostas e publicações de v́arias normas de segurança, principalmente nos
Estados Unidos e Europa.

Todavia,à medida em que as organizações cresciam, as redes de computadores e
os problemas de segurança cresciam com elas. Assim, com o crescimento das redes se
tornou evidente que proteger somente os sistemas operacionais, as redes e as informações
que trafegavam por elas não era o suficiente, logo, foram criados comitês com o objetivo
de desenvolver mecanismos mais eficientes e globais de proteção a informaç̃ao. Destes
comit̂es destaca-se 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 trata-
mento 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.



2. NBR ISO/IEC 17799

No ano de 2000, houve a homologação da primeira parte daBS-7799pela ISO. Esta
homologaç̃ao originou a Norma Internacional de Segurança da Informação - ISO/IEC
17799, sendo esta composta por dez macros controles, cada qual subdividido em controles
espećıficos.

Em abril de 2001, a versão brasileira da normaISO foi disponibilizada para con-
sulta ṕublica, e em setembro desse mesmo ano a Associassão Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT promoveu a homologação desta norma, que passou a ser denominada
NBR ISO/IEC 17799:2000[NBR ].

A Norma de Segurança da Informação trouxe mais do que vários controles de
segurança, ela permitiu a criação de um mecanismo de certificação das organizações
semelhante as demais certificaçõesISO já existentes.

O uso daISO/IEC 17799, como uma ferramenta de certificação internacional
das organizaç̃oes, vem atraindo a atenção de v́arios segmentos econômicos. Pequenas
e grandes instituiç̃oes est̃ao buscando mecanismos que facilitem este processo. Contudo,
devidoà abranĝencia èa complexidade da norma, o processo de certificação ñaoé simples
e exige um vasto conhecimento do ambiente e do negócio da organizaç̃ao.

Foram desenvolvidas algumas ferramentas para facilitar o processo de
certificaç̃ao, tais ferramentas fazem uso de questionários eletr̂onicos, comóe o caso do
Consultive, Objective and Bi-functional Risk Analisis -COBRA, que fornece como resul-
tado uma ańalise passiva do ambiente, cuja qualidade fica limitada ao conhecimento do
indivı́duo que o responde.

Outra soluç̃ao dispońıvel e o prot́otipo “Tamandúa Mirim” que foi desenvolvido
para plataforma Linux, permite realizar por si só a coleta das informações que serão uti-
lizadas na verificaç̃ao do ńıvel de conformidade de um ambienteà norma de segurança.
Neste caso, o administrador interferirá o mińımo posśıvel no processo de análise, tendo
apenas acesso a interface da ferramenta.

3. Modelo adotado para a construç̃ao do protótipo

Conforme descrito em [Gonçalves 2005], o modelo de verificaçãoé baseado nos Agentes
Coleta de Dados e nos Agentes Primário e Secund́ario de verificaç̃ao, contudo na
implementaç̃ao desta vers̃ao do prot́otipo somentes os Agentes de Coleta de Dados e o
Agente Priḿario de Verificaç̃ao foram implementados. Este modelo ainda se baseia na
pilha de protocolo TCP/IP, no uso da arquitetura Cliente/Servidor e na comunicação via
sockets.

Uma implementaç̃ao completa do modelo proveria análise de um ambiente com
vários segmentos de rede, contudo, o objetivo do protótipo é realizar o monitoramento
de apenas um segmento, assim sendo, não h́a necessidade da implementação do Agente
Secund́ario de Verificaç̃ao. Computaç̃ao

O Agente de Coleta de Dados (ACD) deve ser instalados em todas as máquinas a
serem analisadas, este compomente realiza a coleta das informações atrav́es da execuç̃ao
dos scripts de verificação, fida a execuç̃ao dos scripts o ACD enviará ao Agente Priḿario
de Verificaç̃ao o resultado da execução destes scripts.



Figure 1. Rede hier árquica de verificaç ão

Os scripts de verificação, s̃ao os compomentes responsáveis pela obtenção das
informaç̃oes que permitir̃ao a homologaç̃ao de cada ńo e conseguentemente de toda a
rede, o uso destes scripts fornece ao processo de análise um elevado grau de confiança,
visto que as informaç̃oes s̃ao ser̃ao forneceidas pelos administradores do ambiente, mas
por uma coleta “on-locun” através da verificaç̃ao dos arquivos de configuração, varíaveis
do ambiente, estado dos processos e resultado da execução de processos disponı́veis na
própria ḿaquina.

O Agente Priḿario de Verificaç̃ao (APV) é o responśavel pela verificaç̃ao inicial
do ambiente, pela ativação dos ACDs, pelo envio dos scripts de coleta aos ACDs, pelo
ańalise da sáıda dos scripts, pela homologação dos ńos/rede e pela emissão de relat́orios,
os quais informaç̃ao quais controles da norma foram homologados, quais foram rejeitados
e em caso de rejeição qual procedimento deve ser executado para ajustar o nó/rede.

A verificaç̃ao inicial executada pelo APV, lhe permite determinar quais serão
as ḿaquinas analisadas, assim como a obtenção do perfil de funcionamento de cada
uma. Baseado nas informações do perfil das ḿaquinas o APV poderá gerar o pacote
de instalaç̃ao dos ACDs, visto que cada nó da rede possuirá um pacote distinto.

Uma vez instalado o pacote do ACD e uma máquina a ser analisada, o ACD inicia
sua execuç̃ao enviando uma mensagem ao APV indicando que ele já est́a ápto a receber
os scripts de verificação, os quais serão enviados em seguida. Finda a coleta dos dados em
um agente de coleta o APV inicia o processo de análise do ńo ao termino deste processo
já é posśıvel ao administrador/usuário do prot́otipo obter as informaç̃oes sobre a ḿaquina
em quest̃ao.

Em um ambiente onde são implementados todos os compomentes do modelo de
verificaç̃ao, pode ocorrer a contrução de uma rede hirearquica de verificação semelhante
aquela presentanada na Figura 1, na qual podemos observar que o APV funciona como
o nó raiz da arvore de verificação, e os ACDs s̃ao posicionados nos nós folha da arvore,
onde ocorre a conecção da ḿaquinaà duas redes distintas podemos ver a execução do
Agente Secund́ario de Verificaç̃ao.



4. Definição e implementaç̃ao do novo prot́otipo

O protocolo de comunicação utilizado no prot́otipo é baseado na arquiterura TCP/IP, sua
implementaç̃ao é feita atrav́es do uso de Cliente/Servidores, que forão implementados
na linguagem Java, a escolha desta linguagem se deve ao fato dela ser multiplataforma,
possibilitando assim uma melhor adequaçãoà ambiente distribuidos heterogenios.

Diferente do que foi apresentado em [Gonçalves 2005], onde haviam cinco tipos
de Cliente/Servidor, o novo protocolo apresentado só tem tr̂es tipos: Cliente/Servidor
de Ativaç̃ao, Cliente/Servidor de Controles e Cliente/Servidor de Coleta, os quais serão
explicados nas sessões abaixo.

A justificativa do uso de apenas três deles, se deve ao fato de nesta implementação
do modelo ñao seŕa utilizado o agente secundário de verifciaç̃ao, assim como ñao seŕa
permitido a instalaç̃ao de novos aplicativos no ACD via Cliente/Servidor de Modulo,
como definido em [Gonçalves 2005].

4.1. Cliente/Servidor de Controle

O servidor de controle faz parte do Agente de Coletas de DadosACDe tem como funç̃ao
o gerenciamento e a execução dos processos de forma remota. O servidor de controle fica
aguardando até que o cliente de controle faça uma solicitação.

O cliente de controlée responśavel por iniciar, parar e consultar o estado dos
processos, quando o APV envia um script para o ACD executar, e por algum motivo o
script ñao é executado ou quando ele provoca um erro no sistema, o APV então pode
acionar o cliente de controle para que este interrompa execução do script.

O cliente/servidor trocam 2 tipos de mensagem: a primeiraé denominadaMen-
sagem de Solicitaç̃ao, que é enviada quando o cliente deseja consultar/iniciar/parar a
execuç̃ao de um processo. Ao receber esta mensagem, o servidor envia ao cliente uma se-
gunda denominadaMensagem de Confirmaçãoque informa se a solicitação anteriormente
recebida pode ser executada, bem como o estado final do execução

4.2. Cliente/Servidor de Coleta de Dados

O servidor de coletáe um dos componentes do ACD, este recebe os scripts de verificação
enviado pelo APV, executa-os e retorna sua saı́da para o cliente de coleta, este processo
permite ao prot́otipo realizar a obtenção dos dados “on-locun”, aumentando o nı́vel de
confiança da ańalise e evitando que os usuários/administradores possam interferir inten-
cionalmente no processo de verificação, de modo a ocultarem intencionalmente falhas
existem no ambiente.

A cada execuç̃ao o servidor recebe uma mensagem denominadaMensagem
Solicitaç̃ao, que corresponde ao envio do script a ser executado, em resposta aMensagem
de Solicitaç̃ao o servidor de coleta envia aMensagem de Dados, composta dos dados
obtidos pela coleta.

4.3. Cliente/Servidor de Ativaç̃ao

Estes par de aplicativos permitem ao APV conhecer o estado de todos os ACDs subordi-
nados a ele, desta forma o agente primário de verificaç̃ao pode iniciar o coleta dos dados



assim que um ACD solicita sua ativação ao agente priḿario, a segunda finalidade do uso
destes compomentesé a distribuiç̃ao das chaves de comunicação, utilizadas aṕos ativaç̃ao
dos agentes de coleta e usada como forma de validação do mesmo.

4.4. Justificativa do uso da Linguagem Java

A primeira vers̃ao do Tamandúa Mirim [Gonçalves 2005] implementava os seus agentes
de coleta e de verificação usando a linguagemC, mas como este novo protótipo necessita
adequar sèa um ambiente distribuı́do mais heterogenio, na imlementação do prot́otipo do
Tamandúa Mirim
v 2.0 esta sendo usada uma linguagem permite a geração de um “executável”, o qual pode
ser utilizado em diversas plataformas e em diferentes dispositivos.

A linguagem ent̃ao adotada foiJava, que trabalha muito bem com o protocolo
TCP/IP na qual o protótipo é baseado, fornece elevado nı́vel de segurança, visto que os
aplicativos ser̃ao “executados” pela JVM, uma vez que esta maquina virtual não permite
a execuç̃ao de ćodigos maliciosos.

5. Protótipo - Tamanduá Mirim - v 2.0

A execuç̃ao do processo de análise realizada pelo protótipo é dividida em 4(quatro) fases
distintas: Ańalise Inicial, Ativaç̃ao do ACD, Coleta de Dados e Análise dos dados obtidos
pela execuç̃ao dos script.

O processo de análise inicial ocorre quando o APV́e carregado, ou seja quando o
nó hospedeiro realiza seu processo de carga do sistema operacional. A sua função desta
ańaliseé realizar uma varredura da rede, após esta o APV analisa as informações obtidas
determina quais ńos poder̃ao fazer parte do processo de análise, visto que o protótipo foi
implementado visando ḿaquinas com o sistema operacinal Linux instalado, ao final desta
o APV gera os pacotes de instalação dos ACDs.

Após a geraç̃ao dos pacotes, o administrador os instala nas máquinas correspon-
dentes, essée um dos poucos momentos em que o administrador interage com a ferra-
menta e com o ambiente. Após a instalaç̃ao ocorre a inicializaç̃ao do ACD, que solicita
ao APV a sua ativaç̃ao. Desta forma o APV toma ciência de que o ACD sendo excutado
e pronto para aceitar a coleta dos dados.

Assim o APV solicita ao ACD a execução dos scripts de verificação, finda a
execuç̃ao de cada script o agente de coleta devolve a saı́da do script ao APV. Esteloop
é mantido at́e que o APV tenha obtido todas as informações que deseja. Quando não h́a
mais informaç̃oes a serem coletadas o agente de verificação pode solicitar ao ACD sua
desinstaç̃ao.

5.1. Descriç̃ao dos scripts

Os scripts aplicados ao ambiente distribuido visam o monitoramento, administração e a
segurança do mesmo, o resultado obtido com a análise dos scripts permite a inclusão de
novas normas e critérios de segurança.

Visto que foi adotada a plataforma Linux, queé um Unix-like, e devido ao fornec-
imento por este tipo de ambiente de uma linguagem de programação apoiada no próprio



Figure 2. Resultado da an álise inicial

shelldo sistema operacional. Utilizou-se o shell scripts na construção das ferramentas de
coleta de dados (scripts de verificaçã) deste modo foi possı́vel utilizar os pŕoprios recur-
sos dispońıveis nas ḿaquinas do ambiente para prover sua análise, de outro modo seria
necesśario a escrita de programas em uma linguagem compilada o que elevaria o tempo
necesśario para a confecção dos coletores.

Alem da traduç̃ao e ajuste dos scripts originais, neste protótipo foram inclúıdos
os seguintes scripts:

Gerenciamento de Pacotes- sua funç̃ao é obter uma lista com todos os
pacotes instalados na máquina, com esta informação pode-se detectar a
existencia de pacotes antigos e desatualizados, pacotes desnecessário, bem
como pacoteśuteis mas que contudo não est̃ao presentes na distribuição
instalada;
Ponto de Montagem- este verifica para cada partição/ponto de montagem
dispońıvel a permiss̃ao de acesso, o espaço disponı́vel/utilizado, o tipo
de sistema de arquivo e se o mesmo já apresentou algum erro de es-
crita/leitura;
Controle de Acesso- visa verificar a segurança implementada nos serviços
de acesso disponibilizados nos nós do ambiente, dos serviços analisa-
dos destacam-se: su, sudo, SSH, FTP, RSYNC e login, este scripts faz
a verificaç̃ao segundo a análise dos arquivos de configuração dos serviços
mencionados anteriormente;
Lista de Acesso e Reboot- permite ao prot́otipo ter um controle de acesso
dos usúarios e do processo boot realizado nas máquinas do ambiente, e
com isto detectar anomalias no funcionamento do mesmo, por exemplo
acesso do usuário “ftp” em uma sess̃ao do tipo “ssh”;
NTP - a funç̃ao desteé obter informaç̃oes relacionadas̀a hora das
máquinas, e com isso veriricar seu sincronismo, visto que na existência



Figure 3. Resultado da an álise inicial

de processo sendo executados em paralelo pode ocorrer um mal funciona-
mento dos mesmos devido o atraso dos relógio.

5.2. Implementaç̃ao do Front-end

A interface, atrav́es da qual o administrador poderá monitorar o processo de análise do
ambiente foi desenvolvido utilizando-se a linguagem PHP, que por sua vez permite ao
administrador ter acesso a análise a partir de qualquer ḿaquina que possua um navegador
web.

Somente os usuários cadastrados podem ter acesso as funções de gerenciamento
da ańalise, atrav́es desta interfacée posśıvel realizar o cadastro: de usuários, de controles
e scripts. A separação em controles e scripts permite que umúnico controle da norma de
segurança possa ser testado por um script diferente, dependendo do sistema operacional
e da arquitetura do nó a ser verificado.

Uma vez terminada uma análise o administrador pode realizar a remoção de seus
dados, e assim iniciar um novo processo de análise, a vers̃ao atual do prot́otipo ñao imple-
menta a funç̃ao de hist́orio de ańalises, contudo esta funcionalidade deve estar disponı́vel
no futuro.

Na vers̃ao atual, como mostra a figura 2 , o resultado da análise inicial realizar
pelo prot́otipo é exibido na forma de uma tabela com a descrição do IP, Sistema Opera-
cional, Chave de Ativaç̃ao, Chave de Comunicação e estado de funcionamento de cada
posśıvel ACD, a partir desta mesma telaé posśıvel obter os dados do perfil das máquinas,
baseado neste perfil será realizado processo de geração do pacote de instalação e de coleta
de dados dos ACDs.

Existe ainda a possibiliade da verificação do estado geral da análise, como mostra
a figura 3, nesta tela são apresentadas os dados sobre a quantidade total de nós ativos,



nós ativos com Linux, ńos sendo analisados e etc. Já a figura 4 corresponde a tela com as
informaç̃oes espećıficas da ańalise em cada ńo do ambiente.

Figure 4. Resultado da an álise inicial

Neste prot́otipo est̃ao sendo implementados os três relat́orios da vers̃ao original
[Gonçalves 2005] bem como dois novos, os quais ainda não foram inseridos no front-end.

A vers̃ao atual do prot́otipo se encontra disponı́vel no endereço
“http://giga02.lncc.br/ tamandua-mirim”.

References

NBR-ISO/IEC 17799 - Tecnologia da Informação - Código de Pŕaticas para gest̃ao da
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