CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA
CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM
REDES DE COMPUTADORES

DEYVSON FELIX DA SILVA
KARL KLEBER SARAIVA
LUIZ GONZAGA FERREIRA NETO

DETECTAÇÃO DE VULNERALIBIDADES E
IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA EM
SERVIDORES MICROSOFT WINDOWS SERVER:
UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO
HOSPITALAR

RECIFE/2020

DEYVSON FELIX DA SILVA
KARL KLEBER SARAIVA
LUIZ GONZAGA FERREIRA NETO

DETECTAÇÃO DE VULNERALIBIDADES E
IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA EM
SERVIDORES MICROSOFT WINDOWS SERVER:
UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO
HOSPITALAR
Artigo apresentado ao Centro Universitário Brasileiro –
UNIBRA, como requisito parcial para obtenção do título de
tecnólogo em Redes de Computadores.
Professor Orientador: MSc. Adilson Silva
Professor Coorientador: MSc. Renan Costa Alencar

RECIFE/2020

S586d

Silva, Deyvson Felix da
Detectação de vulneralibidades e implementação de segurança em
servidores microsoft windows server: um estudo de caso em uma
instituição hospitalar./ Deyvson Felix da Silva; Karl Kleber Saraiva; Luiz
Gonzaga Ferreira Neto. - Recife : O Autor, 2020.
46 p.
Orientador(a): Adilson da Silva; Coorientador:
Renan Costa Alencar
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Centro
Universitário Brasileiro – UNIBRA. Graduação Tecnológica em Redes de
Computadores, 2020.
1. Segurança da Informação. 2. Monitoramento. 3. Windows
Server. 4. Hardening. 5. Firewall. l. Centro Universitário Brasileiro UNIBRA.II. Título.
CDU: 004.7

DEYVSON FELIX DA SILVA
KARL KLEBER SARAIVA
LUIZ GONZAGA FERREIRA NETO

DETECTAÇÃO DE VULNERALIBIDADES E
IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA EM
SERVIDORES MICROFT WINDOWS SERVER: UM
ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO
HOSPITALAR
Artigo aprovado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo
em Redes de Computadores, pelo Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, por
uma comissão examinadora formada pelos seguintes professores:

______________________________________________________________
Prof.º MSc. Adilson Silva

Professor Orientador
______________________________________________________________
Prof.º MSc Alberto Viegas
Professor Examinador

______________________________________________________________
Prof.º MSc Renan Costa
Professor Coorientador

Recife, ___/___/____
NOTA:_______________

Dedicamos esse trabalho aos nossos pais, esposas, namoradas, e amigos que
auxiliaram no desenvolver e tiveram compreensão.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA que disponibilizou orientadores
capacitados que com toda boa vontade do mundo ajudaram na produção deste
artigo.
Ao orientador professor Adilson Silva e ao coorientador Renan Costa Alencar que
dedicaram seu tempo e empenho para a melhoria do artigo.
Aos nossos pais, amigos, esposas, e namorada que tiveram compreensão nos dias
de dedicação no desenvolver do artigo.

“É legal celebrar o sucesso, mas é mais
importante absorver as lições do
fracasso.”
(Bill Gates)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Illustração WAF ...........................................................................................

12

Figura 2 Ilutração HIDS..............................................................................................

15

Figura 3 Ilustração NIDS............................................................................................

16

Figura 4 Ilustração IPS...............................................................................................

17

Figura 5 Ilustração IDS...............................................................................................

18

Figura 6 Scanning MBSA...........................................................................................

30

Figura 7 Checking MBSA...........................................................................................

30

Figura 8 Scanning MBSA...........................................................................................

31

Figura 9 Resultado MBSA..........................................................................................

33

Figura 10 Resultado MBSA........................................................................................

33

Figura 11 Resultado MBSA........................................................................................

33

Figura 12 Resultado MBSA........................................................................................

33

LISTA DE TABELAS

Tabela de resultados MBSA.....................................................................................

32

Tabela de instalação MBSA......................................................................................

40

LISTA DE SIGLAS

LAN

Local Area Network

ROI

Return on Investment

TI

Information Technology

ISO/IEC

International Organization for Standardization International
Electrotechnical Commission

FAT

File Allocation Table

NTFS

New Technology File System

NAT

Network Address Translation

ISP

Internet Service Provider

WAF

Web application firewall

WEB

World Wide Web

SSL

Secure Sockets Layer

XSS

Cross-site scripting

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

WAFS

Web application firewalls

IAAS

Infrastructure as a Service

HIDS

Host Based Intrusions Detection Systems

DOS

Denial of Service

NIDS

Network Based Intrusions Detection Systems

SCAN

Scaning

PDCA

Plan do check action

DDOS

Distributed Denial of Service

RPO

Recovery Point Objective

RTO

Recovery Time Objective

PUA

Acceptable Use Policy

AUP

Acceptable Use Policy

URL

Uniform Resource Locator

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

NTP

Net Work Time Protocol

CVE

Common Vulnerabilities and Exposures

SCW

Security Configuration Wizard

WSUS

Windows Server Update Service

MBSA

Microsoft Baselie Security Analyzer

NAP

Network Access Protection

AD

Active Directory

HD

Hard Disk

SSD

Solid State Drives

GB

Giga Byte

RAID

Redundant Array of Independent Disks

UTM

Unified Threat Management

VPNS

Redes privada virtual

APP

Applicatinos

IP

Internet Protocol

IDS

Intrusion detection system

IPS

Intrusion Prevention System

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................

08

2. WINDOWS SERVER.............................................................................................

10

2.1. FIREWALL..........................................................................................................

11

2.2. MONITORAMENTO............................................................................................

14

2.3. IDS/IPS................................................................................................................

15

2.4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....................................................................

18

2.4.1. POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO..........................................

19

2.4.2. VULNERABILIDADES.....................................................................................

21

2.4.3. PHISHING........................................................................................................

22

3. VULNERABILIDADES EM SERVIDORES WINDOWS........................................

23

3.1. HARDENING.......................................................................................................

24

4. METODOLOGIA....................................................................................................

27

4.1. INFORMAÇÕES DA INFRAESTRUTURA DA EMPRESA ...............................

28

4.2. FERRAMENTAS E METODOS UTILIZADOS....................................................

29

5. RESULTADOS.......................................................................................................

33

5.1. IMPLEMENTAÇÕES DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA..................................

33

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................

34

7. REFERÊNCIAS......................................................................................................

35

8. INSTALAÇÃO DO MICROSOFT BASE LINE SECURITY ANALYZER ..............

40

7

DETECTAÇÃO DE VULNERALIBIDADES E IMPLEMENTAÇÃO DE
SEGURANÇA EM SERVIDORES WINDOWS SERVER: UM ESTUDO DE CASO
EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
Deyvson Felix da Silva¹
Karl Kleber Saraiva¹
Luiz Gonzaga Ferreira Neto¹
Adilson da Silva²
Renan Costa Alencar³

Resumo: Introdução: A implementação de segurança física e lógica são técnicas
significativas para a obtenção de ambientes com alta confiabilidade, integridade dos
sistemas, garantia de disponibilidade e autenticidade dos dados. Objetivo: Este
artigo tem como principal objetivo realizar análise de segurança em servidores
Microsoft Windows Server, hardening físico e lógico e aplicação de questionário
seguindo a ISO/IEC27002 com a gerencia do setor de tecnologia da informação da
instituição. Resultado: Constatou-se a existência de diversas falhas que poderiam
comprometer a segurança de toda a infraestrutura e o sigilo dos dados. Sendo elas
documentadas em forma de boas práticas e formuladas em relatórios que
demonstram as vulnerabilidades encontradas, sugestões com a implementação de
melhorias e possibilidade de suporte para resolução das mesmas. Conclusão:
Através dos resultados coletados e dos relatórios elaborados atentou-se a
necessidade de implementações que assegurassem a instituição contra incidentes
e invasões que pudessem acontecer, sendo ressaltado a importância das políticas
de forma que sempre reforce e respeite os pilares da segurança da informação e a
aplicabilidade das normas.

Palavras-chave: Segurança da Informação. Monitoramento. Windows Server.
Hardening. Firewall.

____________________
²

Professor orientador. ³Professor coorientador

8

1.INTRODUÇÃO

Hoje em dia a informação no âmbito virtual é utilizada de diferentes formas,
pode-se utilizar para o bem ou para o mal, pessoas mal-intencionadas podem
utilizar tais informações para obter lucro ou vantagens, informações essas sigilosas
pertencentes a organização e que necessita estar bem protegida. Neste contexto,
Fontes (2006) afirma que para a segurança da informação obter sucesso na sua
implementação, é necessário que ela envolva todas as áreas da empresa, além da
conscientização do uso das políticas de segurança da informação, formando uma
cultura da organização.
A segurança da informação vai além de configurações, tecnologias
avançadas e ferramentas de bloqueio, (firewall, IPS - Sistema de Prevenção de
Intrusão e IDS - Sistema de Detecção de Intrusões) os colaboradores das
organizações precisam estar atentos há várias técnicas que pode-se evitar que a
informação não seja divulgada, uma técnica muito interessante é a da política da
mesa limpa, ela é referida a informações sensíveis, ativos, digitais e físicas (tablets,
smartphones, notebooks, etc.), os aparelhos contém informações valiosas das
empresas, para tanto, a política da mesa limpa, requer atenção em não deixar
aberto, nem tão pouco desprotegidas essas informações. para Salah et al. (2009),
o firewall trabalha na linha de frente quando se trata de proteger uma rede dos
acessos provenientes de outras redes.
Podendo ser tanto um hardware especializado na função quanto um software
instalado em um servidor, o firewall desempenha um dos papéis mais básicos de
segurança em uma rede LAN. Diante do comentário a cima, Brenton e Hunt (2001),
reforçam que o firewall tem a função básica de garantir que os usuários sigam as
políticas de acesso, podendo ser formado por um único sistema de regras ou até
mesmo por um grupo de sistemas que visam em conjunto fortalecer as políticas de
acesso definidas pelo administrador de rede. Ainda, o firewall pode agir como um
filtro, permitindo ou não a passagem de conexões de uma rede para outra, sejam
elas redes privadas da empresa ou redes públicas. Morrow (2012) complementa
que, além de ataques externos, é importante também que as empresas se protejam
de funcionários mal-intencionados que possam agir de dentro da empresa.
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Tendo em vista que muitas empresas hoje em dia utilizam servidores, A
disponibilidade de um servidor é crucial para uma empresa, o backup de dados é
uma das formas que um servidor pode precaver-se de problemas, falando-se em
um desastre natural, erro humano, ou até um ataque que possa haver uma perca.
Segundo Nakamura (2007) A necessidade de segurança é um fator que vem
transcendendo o limite da produtividade e da funcionalidade.
A segurança física de um servidor em uma organização pode ser em uma
sala cofre, com entrada de pessoas autorizadas por biometria ou cartão magnético
e senhas, em container externo, ou até na nuvem. Tudo isso para evitar desastres
causados pela natureza ou pessoas mal-intencionadas, para ter sucesso em
segurança física de servidores a organização necessita saber qual o seu perfil e o
tipo de informação que deseja assegurar, os possíveis investimentos se valem a
pena, e se terá o ROI (Retorno de Investimento). Cometti e Aguado (2016) explicam
que, para que a segurança seja eficiente, todos os pacotes de dados transmitidos
ou baixados devem ser monitorados, porém o nível de controle que a organização
terá sobre esses pacotes de dados é diretamente proporcional ao valor que é
possível investir na segurança, retratando tanto o valor monetário quanto o valor do
tempo de trabalho da equipe de TI (Tecnologia da Informação) para efetuar tal
tarefa.
A segurança lógica é a parte onde a equipe de TI da organização dá atenção
aos aplicativos e serviços instalados no servidor se serão relevantes, para tanto,
também esse tipo de segurança que faz o controle de sistemas, dados, senhas e
logs, antivírus softwares relevantes a segurança do servidor, tudo isso para evitar
possíveis ameaças ou mitigar ataques internos. os riscos que uma organização
pode correr por não atentar para segurança da informação lógica é crítica,
informações sigilosas e dados podem ser desviadas por terceiros não autorizados,
a quebra da confidencialidade quando constatado pode acarretar a reputação da
empresa, imagine um banco ter todas as senhas dos clientes divulgadas, esse
banco nunca será o mesmo. Neste contexto, a organização necessita ter um
contrato de sigiloso da informação e cumprir, para tanto, um vazamento de
informação pode acarretar em prisão.
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Por fim, o presente artigo elucida a implementação de segurança física e
lógica em servidores que utilizem o sistema operacional Microsoft Windows Server,
aplicando boas práticas de segurança da informação, de fato, o objetivo geral deste
artigo é fazer uma análise de vulnerabilidades nos servidores da empresa, utilizando
a ferramenta Microsoft Base Line Security Analyzer, e um questionário com
perguntas relevantes ao tema de segurança baseado na ISO/IEC27002, mediante
a isso, será feito um hardening de serviços essenciais, e

revisar a técnicas

principais de segurança no servidor da organização, para tanto, que utilizam o
sistema operacional Windows Server, sua documentação, boas práticas,
recuperação de desastre, plano de contingência, rotina de backup, treinamento para
usuários para não infectar os desktop, assim, causando um prejuízo na rede da
organização e nos servidores.
Os objetivos específicos deste artigo volta-se a mitigar possíveis problemas
de segurança da informação voltadas ao servidor, controlar as atualizações,
Upgrade de versão e updates de patch de segurança, deixar rodando somente
serviços necessários no servidor, criar rotinas de backups, hardening, bloqueio de
portas, e monitoramento dos servidores em tempo real, implementar mecanismos
de proteção contra ataques de forma física e lógica.

2.WINDOWS SERVER

O Windows Server é uma linha de sistemas operacionais para gerenciamento
de desktops em uma rede interna desenvolvido pela Microsoft. O primeiro
lançamento da marca neste segmento foi o Windows NT no ano de 1993 que era
utilizado como servidor de arquivos. Após este lançamento desenvolveu-se uma
sequência de novas versões com updates e melhorias em tecnologia implantadas
com o passar dos anos: Windows NT Server (1993), Windows 2000 Server Edition
(2000), Windows Server 2003, Home Server 2011, Home Server (2007), HPC
Server 2008, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016,
Windows Server 2019. THOMPSON (2017) diz que, Os sistemas que rodam
servidores Windows são tão ou mais seguros que os equivalentes baseados em
Linux.

11

Dentre as versões existe com interface gráfica conhecida com o GUI
(interface gráfica do usuário), e a versão core somente texto, o Windows server
disponibiliza de vários serviços para a organização dos computares da organização,
por exemplo: serviços de VPN, servidor web, DHCP, DNS, servidor de impressão,
gerenciamento de usuários com implementação de GPO, tanto para usuários tanto
para os computadores, assim, podendo ter um completo gerenciamento da rede por
completo. THOMPSON (2017), indaga que o servidor mais comum nas empresas é
usado para controlar o acesso dos grupos e usuários, distribuir número IP entre os
terminais, compartilhar pastas de trabalho e arquivos, compartilhar a conexão com
a internet e a impressora.
A interação com a nuvem é umas das novidades do Windows, tendo em vista
que hoje com os recursos oferecidos pela cloud, um sistema web é bem mais
recomendado. THOMPSON (2017) fomenta que o Windows Server 2016 tem como
principais características a preocupação com a segurança dos ados e a interação
com a nuvem, o que implica incorpora novas tecnologias de virtualização. SERAGGI
(2019) reforça que com os containers o Windows Server 2016 deu um grande passo
a implementação de aplicações em cloud, já isola todo o ambiente configurado,
dando mais segurança para quem implementa e administra o servidor.

2.1. FIREWALL

O firewall é uma ferramenta indispensável em uma organização nele existe
várias funções no conjunto de sistemas que reforça a segurança da informação,
nele pode-se fazer bloqueios, analisar o trafego da rede e tem caráter de
implementação de política de segurança na infraestrutura da empresa. O firewall é
que filtra os pacotes que trafegam pela rede. Pode ser implementado de forma de
software ou hardware, a união dos dois é denominado de appliance, existem várias
marcas e tipos de firewall, cada um com suas peculiaridades, existem os
opensource, e pagos.
Silva (2003) diz que o benefício do uso de firewalls é que estes tornaram-se
os locais ideais para a colocação de Tradutores de Endereços de Rede (NAT –.
Network Address Translators), essenciais para aliviar a crescente escassez de
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endereços IP registrados. Assim, a organização necessita ter apenas um endereço
IP conhecido e fornecido por um ISP (Internet Service Provider), sendo os demais
criados internamente e geridos pelo NAT. O firewall é composto por diversos
componentes, que isoladamente são responsáveis por algum tipo de serviço
específico, que de acordo com o tipo disponível, vai definir o papel do firewall e seu
nível de segurança. SILVA (2003).
As aplicações web são muito vulneráveis, estando em uma rede mundial de
computadores, porém, a aplicação web não necessita ser somente desenvolvida de
forma correta, nos padrões e utilizando a boa pratica dos códigos. Existem outros
requisitos que podem assegurar que uma aplicação web fique bem segura na
internet, pode-se haver uma vulnerabilidade de outros softwares ou até mesmo no
navegador. Neste contexto, existe os WAF (Web Application Firewall) aplicação
web. Pode-se citar vários benefícios de um WAF de acordo com a ilustração abaixo.
Figura 1-ilustração WAF

Fonte:https://www.trtec.com.br/produtos/barracuda/waf_overview.php

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proteção contra ataques comuns
Proteção contra roubo de informações
Cloaking de Web Sites
Polítcas granulares
Tráfego seguro por HTTP
SSL Offloading
Aceleração de SSL
Balanceamento de Carga
Cross Site Scripting (XSS)
Vulnerabilidades de SQL injection
Tentativas de execução de comandos nos sistemas operacionais
Técnicas de reconhecimento do site
Session hijacking
Negação de serviço de aplicações
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●
●
●
●

Malicious probes/crawlers
Alteração de Cookie/sessões
Path traversal
Vazamento de informações

Existem vários tipos de WAF, entre eles, existe a modalidade aplicada para
rede que é baseado em hardware instalado na rede interna da organização podendo
ser mais seguro e rápido, porém existe uma desvantagem que é o investimento,
implementar tecnologia não é barato para as empresas, necessita de um bom link
de internet com redundância, contingência de energia, porém os benefícios que o
investimento trás, são vistos em pouco tempo, as vezes mais duradouro,
dependendo projeto.
Existem também os WAFS de host baseado em custo mais acessível, utilizase um software instalado na máquina. Os WAFS de nuvem, são configurados e
gerenciados por um administrador de redes de quem oferece o serviço, é
disponibilizado uma interface, é fácil de implantar vantagens de escalabilidade e
economia. Alguns desafios de um administrador de WAF são peculiares, pois,
requer de uma atenção máxima ao monitoramento da aplicação, pois a cada
momento aplicações web são atacadas e necessitam desviar esse trafego, para
impedir que venha a cair. Um WAF configurado incorretamente terá um impacto
negativo para a organização.
Neste contexto, para evitar tal prejuízo é recomendável atribuir este serviço
para uma prestadora terceirizada que ficará responsável pela aplicação web, na
plataforma em nuvem IaaS (Infrastructure as a Service). Como vantagem de
implementar um WAF para proteger uma aplicação web pode-se citar a segurança
e a eficiência, CAMPOS (2014) afirma que “a informação é o elemento essencial
para todos os processos de negócio da organização, sendo, portanto, um bem ou
ativo de grande valor”. Os logs dos eventos podem possibilitar detalhes de cada
acesso, bloqueando qualquer ameaça. Para tanto, usa-se o WAF em modo de
simulação, deixando os logs acessíveis. Cita-se as possíveis ameaças a um WAF
para uma aplicação web: Injection, quebra de autenticação e gerenciamento de
sessões, script entre sites (XSS), quebra de controle de acesso, configuração
incorreta de segurança, exposição sensível a dados, proteção insuficiente contra
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ataques, falsificação de solicitações entre sites (CSRF), uso de componentes com
vulnerabilidades conhecidas e APIs desprotegidas.

2.2. MONITORAMENTO

Levando em conta a grande quantidade de informações e as complexidades
de uma rede de computadores é necessário e de extrema importância para
instituições corporativas a implementação de equipamentos e softwares de
monitoramento para ampliar de forma mais abrangente o gerenciamento de redes.
Albuquerque (2001), fomenta que a gerência deve manter a rede operacional e
aperfeiçoar o seu desempenho. Tais práticas além de aumentar a eficiência da rede
de computadores ainda é capaz de manter a estabilidade e maximizar a
produtividade da mesma, podendo assim ter o controle de todos os dispositivos que
trafegam dentro da estrutura auxiliando na visibilidade de equipamentos de funções,
marcas e finalidades diferentes.
Gerenciamento de rede inclui o oferecimento, a integração e a coordenação
de elementos hardware, software, humanos, para monitorar, testar, consultar,
configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos de rede, e de elementos, para
satisfazer às exigências operacionais, de desempenho e de qualidade de serviço
em tempo real e um custo razoável (SAYDAM e MAGEDANZ, 1996).
Pode-se citar as grandes vantagens de um sistema de monitoramento de
redes:
•

Detecção de falhas em tempo real

•

Agilidade para reparo e correção de erros

•

Planejamento de capacidade, manutenção e reparos

•

Analise de desempenho

•

Monitoramento de segurança da informação

•

Controle de acesso à rede

•

Escalabilidade

•

Controle de inventário
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No mercado é possível encontrar diversas ferramentas com a finalidade de
monitorar, gerenciar e acompanhar em tempo real o desempenho de toda a rede de
computadores, podendo ser softwares gratuitos, pagos ou até mesmo empresas
destinadas a dar suporte exclusivamente para monitoramento.
2.3. IDS/IPS

Um IDS (Sistema de Detecção de Intrusões) é um sistema de detecção de
intrusão tem por sua finalidade descobrir e detectar intrusos na rede coorporativa,
o mesmo detecta qualquer anomalia diferente e não permitido, para tanto, deixando
a rede em alerta a qualquer dispositivo diferente na infraestrutura da organização,
ou alguma forma de ataque, e acesso não autorizado, fluxo de conexões, acesso a
sites dentre outros. Enquanto isso, o IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) faz o
bloqueio de tais tipos de ameaças. Zúquete (2006), diz que uma intrusão é qualquer
conjunto de ações com o intuito de comprometer a integridade, a confidencialidade
ou a disponibilidade de um recurso. Existe o HIDS (Sistema Hospedeiro de
Detecção de Intrusão) que é o sistema de detecção de intruso baseado em
computador, ele é instalado local num terminal/sistema host, ele trabalha suas
configurações analisando arquivos específicos de registro (WTMP, messages,
lastlog, syslogs). além desses arquivos de registros o HIDS também por sua
configuração pode detectar uma exploração de backdoor, cavalo de troia e também
um ataque de Negação de Serviço (DoS). A figura 2 demonstra como um HIDS
funciona.
Figura 2-Ilutração HIDS

Fonte: http://blog.ideiasdeti.com.br/sistemas-de-deteccao-e-prevencao-de-intrusos/
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O NIDS (Sistema Hospedeiro de Detecção de Intrusão) baseado em rede é
responsável por monitorar o trafego de toda rede coorporativa, atuando fortemente
em uma interface espelhada (modo promíscuo), onde todo cabeçalho é analisado
se existe alguma ameaça vigente. A figura 3 ilustra o funcionamento do IDS.
Figura 3-Ilustração NIDS

Fonte: http://blog.ideiasdeti.com.br/sistemas-de-deteccao-e-prevencao-de-intrusos/

O IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) é uma ferramenta que
complementa o IDS assim, fechando o acesso ao intruso e impedindo que a rede
seja invadida e comprometida, bloqueando ao detectar o invasor, o IDS é
responsável por alertar caso aconteça alguma invasão na rede, entretanto, o IPS
descobre o invasor e o bloquear, assim, impedindo que o ataque seja bem sucedido,
as duas ferramentas são ideia para empresas de pequeno, médio e grande porte,
assim, garantindo a integridade da rede corporativa. Nakamura e Geus (2007)
dizem que a política de segurança deve tornar-se parte da cultura da empresa, com
suas regras estruturais e seus controles disseminados de forma que todos sejam
conscientizados. CARUSO (1999), reforça que as políticas de segurança da
informação (PSI) são regras, ações e técnicas junto com boas práticas envolvidas
a mitigar ameaças, para tanto, uma documentação existente na empresa para
assegurar que os pilares da segurança da informação sejam cumpridos. Política de
segurança é um conjunto de diretrizes gerais destinadas a governar a proteção a
ser dada a ativos da companhia
Essas ferramentas são ideais para garantir e prevenir invasões, para tanto,
a configuração de um IPS precisa-se de um sistema clean ou seja, limpo que não
esteja com programas piratas, que possam comprometer o servidor. O IPS
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demonstra o momento exato do ataque, assim o analista de segurança da
informação terá tempo de tomar iniciativas para evitar o ataque. Uma análise de
políticas de firewall é necessária para evitar problemas, pois, cada dia uma nova
ameaça nasce e é necessário estar um passo a frente das ameaças da rede mundial
de computadores. O IDS tem configurações de alerta quando detectado ameaça e
invasão a rede, podendo ser remoto ou local, os fragmentos são os pacotes que o
IDS detecta na rede podendo ser uma ameaça de negação de serviço, as
assinaturas com atividades suspeitas são é feito comparativos e assim, pode-se
descobrir se é uma ameaça ou não.
O IDS funciona analisando usuários, atividade suspeitas, excessos de
conexões, e grandes volumes de serviços da rede e dados. Os registros destas
atividades são guardados em uma base de dados onde é realizada uma análise
comparativa de acordo com as regras definidas, em seguida é gerado um alerta de
intrusão ou ameaça na rede. Ainda é capaz de detectar um scans na rede, pois
realiza constantes analises de portas do sistema operacional em modo open ou seja
abertas. O DoS (Denial of Service) é um tipo de ataque de negação de serviço muito
utilizado, neste caso é enviado um grande volume de pacotes o que faz com que
seja gerada uma alta demanda dos serviços e assim, sobrecarregando o servidor.
Na figura 4 é demonstrado o funcionamento de um IPS em uma rede corporativa.
Figura 4-Ilustração IPS

Fonte: https://www.softwall.com.br/ids-e-ips-semelhancas-e-diferencas/

Na figura 5 é ilustrado o funcionamento de um IDS em uma rede corporativa
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Figura 5-Ilustração IDS

Fonte: https://www.softwall.com.br/ids-e-ips-semelhancas-e-diferencas/

2.4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Quando se fala de segurança da informação logo nos vem à mente os meios
de proteção implantados para que nenhum dado de teor proprietário, sigiloso ou
confidencial possa ser acessada por pessoas não autorizadas, evitando assim
alterações indevidas, danos indesejados, exclusões, indisponibilidade dos dados ou
até mesmo o sequestro dos mesmos. A segurança trata de situações em que
mensagens legítimas são capturadas e reproduzidas. A maior parte dos problemas
de segurança é causada por pessoas que tentam obter algum benefício, chamar
atenção ou prejudicar alguém TANEMBAUM e WETHERALL (2011).
A informação em uma instituição corporativa é um dos bens mais essenciais
e importantes à qual anos atrás estavam guardados em armários, com centenas ou
até milhares de informações. Com o desenvolvimento de novas tecnologias,
atualmente existe uma mudança radical deste cenário, tendo em vista que toda ou
grande parte das informações são armazenadas em computadores que precisam
adotar medidas e controles de segurança para garantir a confidencialidade,
integridade e autenticidade dos dados.
Dessa forma, as organizações precisam adotar controles de segurança medidas de proteção que abranjam uma grande diversidade de iniciativas que
sejam capazes de proteger adequadamente dados, informações e conhecimentos,
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escolhidos, levando-se em conta os riscos reais a que estão sujeitos esses ativos.
(BEAL, 2005).
Mesmo com todas as medidas protetivas, é muito arriscado concretizar ter
um ambiente totalmente seguro, pois crimes cibernéticos são um grande problema
em todo o mundo e que este tipo de crime ocorre a toda hora e cada vez mais.
Assim sendo, a meta da segurança de informação é prevenir ou reduzir a
probabilidade de dano ao hardware, software e aos dados. SÊMOLA (2003)
corrobora afirmando que definir Segurança da Informação como uma área do
conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não
autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade.

2.4.1. POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Para garantir que os quatro pilares da segurança da informação não sejam
violados, é necessário que a organização coloque em prática sua política de
segurança da informação, garantindo que todos os processos estão sendo
implementados, mantidos e aplicados de forma correta. Um conceito bastante útil é
a de PDCA (planejar, fazer, checar e agir) para que haja uma melhoria continua no
ambiente. Também é válido que seja realizado um supervisionamento contínuo,
podendo-se utilizar softwares de monitoramento, pesquisa de satisfação com os
colaboradores, e geração de relatório. A implantação de uma política de segurança
baseia-se na aplicação de regras que limitam o acesso de entidade às informações
e recursos, com base na comparação do seu nível de autorização relativo a esta
informação ou recursos, na designação a sensibilidade da informação ou recursos
e na forma de acesso empregada (SOARES, 1995).
Implementada as PSI (Políticas de Segurança da Informação) em uma
organização, mitiga-se ameaças, assegura e garante a continuidade do negócio
empresarial.

A

equipe

de

segurança da

informação

deve

sempre

ter

responsabilidade bem definida para garantir a autenticidade das informações de
caráter sigiloso. SEGUNDO MANOEL (2014), os requisitos de confidencialidade,
integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade representam os princípios
básicos que, atualmente orientam a análise, o planejamento, a implantação e o
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controle da segurança da informação para um determinado grupo de informações
que se deseja proteger.
Fernandes (2008, p. 352) fomenta que a ISO/IEC 27002 estabelece diretriz
e princípios gerais para iniciar, manter e melhorar a gestão da segurança da
informação em uma organização, provendo diretrizes sobre metas geralmente
aceitas para a gestão da segurança da informação. Os problemas de segurança da
informação que as empresas vivenciam todos os dias são frequentes em todo tipo
de seguimento, a intenção do malicioso é roubar informação, invadir sistemas, e
destruir arquivos, para tanto, o mesmo irá utilizar de técnicas para atingir seu
objetivo. Cita-se algumas técnicas hacker de invasão: Ataque de negação de
serviço, Ataque de força bruta, Escaneamento de portas, Engenharia social e
Sequestro de dados.
Mediante a tantas ameaças as organizações precisam proteger-se com as
PSI (Políticas de Segurança da Informação), estando implementadas na
organização, os usuários serão instruídos e será mitigado certos tipos de ataques
para níveis aceitáveis e toleráveis, que possam ter um contorno caso aconteça.
GEORGIA WEIDMAN (2014) diz que na área de segurança da informação, é
comum dizer que os usuários representam a vulnerabilidade que jamais pode ser
corrigida. Instale todos os controles de segurança que quiser, mas se um funcionário
puder ser convencido a dar informações sensíveis da empresa, tudo terá sido em
vão. Para garantir a eficácia das PSI’s e a disponibilidade dos dados que trafegam
na rede, de modo que nada seja perdido, é importante estabelecer políticas para
recuperação da de dados, onde deve ser utilizado o

RPO (Recovery Point

Objective), que está voltado para a perca de dados tolerante, já o RTO (Recovery
Time Objective) ficará responsável pelo tempo médio que o sistema voltará ao
normal caso tenha sido ameaçado por um ataque hacker. CASTRO (2012), fomenta
que uma política bem clara de segurança deve ser implementada na empresa de
forma que deixe claro para o funcionário como agir e em geral deve incluir o
seguinte:
●

Política de senhas: define as regras sobre o uso de senhas nos recursos

computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regra de formação e
periodicidade de troca;
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●

Política de backup: define as regras sobre a realização de cópias de

segurança, como tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de
execução;
●

Política de privacidade: define como são tratadas as informações pessoais,

sejam elas de clientes, usuários ou funcionários;
●

Política de confidencialidade: define como são tratadas as informações

institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas a terceiros; e) Política de uso
aceitável (PUA) ou Acceptable Use Policy (AUP): também chamada de "Termo de
Uso" ou "Termo de Serviço", define as regras de uso dos recursos computacionais,
os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são
consideradas abusivas.

2.4.2. VULNERABILIDADES

Vulnerabilidades são brechas encontradas em sistemas, infraestrutura,
ativos mal configurados, computadores ultrapassados, sistemas operacionais
desatualizados, funcionários sem conhecimento de segurança da informação,
desastres, hardening mal implementado, ou até, a falta dele. Diante de tantas
formas que uma empresa pode ficar exposta, a segurança da informação bem
implementada, será um grande diferencial para mitigar tais ameaças, segundo
DIÓGENES & MAUSER (2015), embora algumas empresas de segurança
executem somente uma ferramenta automatizada de exploração de falhas e
esperem pelo melhor, um estudo cuidadoso das vulnerabilidades feito por um
pentester1 habilidoso proporcionará melhores resultados do que qualquer
ferramenta por si só.
Infraestrutura ou sistema totalmente seguros não existem. Independe de
investimentos em ferramentas de segurança da informação, existirá sempre uma
falha. MELO (2017), fomenta que uma análise de vulnerabilidade não tem por
objetivo avaliar uma vulnerabilidade a ponto de se certificar que ela pode
proporcionar uma ameaça para, por exemplo, ganhar acesso. A vulnerabilidade
Zero Day ou Dia Zero, é uma ameaça muito perigosa, pois, ainda está oculta no

1

Fazer um teste de intrusão em sistemas e infraestruturas.
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mundo, poucas pessoas estão a saber de tal ameaça, deixando o sistema ou
infraestrutura da organização livre para maliciosos explorarem. Recentemente ao
ano de 2016 alguns tipos de Zero Days foram colocados em prática, atacando
diversas empresas que possuíam brechas e vulnerabilidades em seus ambientes.
O Wannacry e o Bad Rabbit são exemplos de ransomwares, ambos têm a mesma
função, criptografar os arquivos do computador vulnerável e pedir resgaste por meio
da moeda de bitcoin que é a moeda virtual de impossível ser rastreada. Avaliar um
risco é necessário e deve ser realizado, com uma boa avaliação de risco pode-se
identificar ameaças e vulnerabilidades, podendo até medir o impacto que a
organização pode sofrer, as boas e melhores práticas do framework ISO/IEC 27002
representam para as organizações um poder competitivo, onde pode-se estabelecer
controles para a melhoria dos processos organizacionais.

2.4.3. PHISHING

O phishing é um software malicioso que todos os usuários de uma empresa
deve estar atento, pois é uma técnica utilizada por Hackers para obter vantagens
em usuários sem conhecimento em segurança da informação, o phishing é uma
página falsa, de um determinado estabelecimento como banco,

lojas de e-

commerce e outros, onde o usuário irá digitar suas credenciais ou informações
sigilosas e automaticamente essas informações pessoais como senhas, serão
enviadas para uma pessoa mal intencionada. De acordo com (GUPTA; SINGHAL;
KAPOOR, 2016) phishing é uma exploração criada por um agente definido como
phisher, que representa um terceiro elemento confiável para obter acesso a dados
privados.
É recomendado para prevenção de um phishing todos os usuários da rede
de computadores estejam cientes dos respectivos critérios:
●

Tenha bons hábitos online e não responda links adicionados a e-mails não
solicitados ou no Facebook.

●

Não abra anexos contidos em e-mail que não foram solicitados.

●

Proteja suas senhas e não revele a ninguém.

●

Não forneça informação confidencial a ninguém - no telefone, pessoalmente ou
via e-mail.
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●

Verifique a URL do website (o endereço do site). Em muitos casos de phishing, o
endereço de e-mail pode parecer legítimo, mas a URL pode estar com erro de
grafia ou o domínio pode ser diferente (.com quando deveria ser .gov).

●

Mantenha seu navegador atualizado e utilize atualizações de segurança.

A segurança da informação pode ser implementada a nível de rede ou a nível
de host, para tanto, todas necessitam de monitoramento, melhorias contínua e
atualizações em suas políticas, pois as organizações necessitam estar preparadas
para as ameaças que existem na rede mundial de computadores.
Com avanço tecnológico, o aumento do uso e das facilidades que o
computador proporciona, torna-se necessário a inovação da segurança da
informação e o desenvolvimento de normas e padrões que servem como guias de
melhores práticas e auxiliam na sua estruturação (BARBOSA, 2012).
3. VUNERABILIDADES EM SERVIDORES WINDOWS

As vulnerabilidades são fraquezas expostas na rede de um determinado
ativo, ativo esse que para uma organização significa muito, pode ser um servidor de
arquivo, impressora, DHCP, DNS, páginas WEB, aplicativos dentre outros. De
acordo com Tanenbaum e Wetherall (2011), o intuito de criar uma rede de
computadores baseia-se em prover a um dispositivo a possibilidade de se
comunicar com qualquer outro equipamento pertencente a esta mesma rede ou
entre redes que possuam algum tipo de ligação. MELO (2017), fomenta que uma
análise de vulnerabilidade não tem por objetivo avaliar uma vulnerabilidade a ponto
de se certificar que ela pode proporcionar uma ameaça para, por exemplo, ganhar
acesso. Há grande prejuízo financeiro caso aconteça algum problema com um
servidor, diante disso, existem técnicas de mitigar as vulnerabilidades em servidores
Windows, uma delas é manter o servidor sempre atualizado. Atualizações de rotina
aprimoram a segurança do sistema operacional, criando novas regras e serviços
que mantém o sistema integro e eficiente. Também é bastante aconselhável a
utilização de programas que demonstrem possíveis ameaças em tempo real, para
que seja cada vez mais ágil a possibilidade de interromper e reverter os danos do
ataque. Além disso, Proteção de e-mails, restringir acesso remoto, monitorar
registro de logs, atualizações de segurança, configuração do NTP (Network Time
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Protocol), configuração de usuário e funções administrativas, portas, protocolos de
rede, firewall, serviços, blocos de IP e outros, são configurações de extrema
importância em uma rede de computadores. segundo DIÓGENES & MAUSER
(2015), embora algumas empresas de segurança executem somente uma
ferramenta automatizada de exploração de falhas e esperem pelo melhor, um
estudo cuidadoso das vulnerabilidades feito por um pentester habilidoso
proporcionará melhores resultados do que qualquer ferramenta por si só.
As ferramentas a seguir são softwares de hardening utilizada por
profissionais de tecnologia da informação para mitigar ameaças em servidores.
● Microsoft Baseline Security Analyzer: Ferramenta que busca vulnerabilidade
em servidores
● Openvas: Ferramenta opensource que busca vulnerabilidades em servidores
● Nmap: Software direcionado a mostrar portas abertas de serviços e
servidores vulneráveis.
Malwares e exploits são os maiores vilões que um servidor pode temer,
softwares maliciosos são scripts criado por hackers que precisam atingir um alvo
determinado, existem várias técnicas de invadir um servidor, entre elas:
●
●
●
●
●
●

Varredura de portas
IP spoofing
Roteamento dirigido
ping o'Death
sync flood
Ataque contra o protocolo NETBIOS
A

sigla

CVE

(Common

Vulnerabilities

and

Exposures)

significa

Vulnerabilidades e Exposições Comuns, ou seja, a vulnerabilidade dita e divulgada
em sites, exposta sua falha, para repara uma vulnerabilidade a empresa de software
necessita gerar uma atualização de segurança e disponibilizar em seu sistema de
atualizações ou disponibilizar em seu site para que usuários consigam baixar e
instalar.
3.1. HARDENING

Hardening são técnicas elaboradas por profissionais de TI para mitigar
possível ameaças aos servidores, sendo assim, alcançando um nível de segurança
elevado e aceitável, utilizando as boas práticas, documentação, política de
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desastres e a utilização de softwares que demonstram se o servidor está com
vulnerabilidades, neste contexto, garante-se que a integridade e disponibilidade dos
dados do servidor estejam sempre seguros e disponível. O termo hardening
utilizado por profissionais de TI na área de segurança da informação significa
melhorar, mitigar, aumentar ao nível de segurança mais elevado e aceitável.
Domingo (2010) diz que, hardening são ajustes finos efetuados no sistema após
uma instalação. Para a instalação e configuração de um servidor, o profissional de
segurança em TI precisa elevar o nível de segurança do mesmo, neste contexto,
desativando serviços nativos ou, configura-los de acordo com a função que o
equipamento terá no ambiente, elevando sua confiabilidade e desempenho.
O hardening encontra as ameaças diminui e mitiga os riscos eminentes ou
pertinentes, focado na infraestrutura, pode-se também utilizar-se a eliminação de
softwares e serviços que o servidor não utiliza, para tanto, o servidor rodando
somente os serviços úteis, por fim, deixando o servidor bem potente blindado para
caso houver alguma tentativa de ataque ou exploração de vulnerabilidade em
softwares ou serviços. O sistema Linux e Windows podem ser ótimos servidores
desde que sejam feitas as configurações permissões corretas, utilizando as técnicas
de hardening, deixando esses servidores mais seguros e invioláveis, dando uma
confiabilidade no serviço que eles executam (BARBOSA, 2012). Sabe-se que não
existe sistema ou infraestrutura com segurança a nível de 100%, porém, cabe aos
profissionais pela segurança da informação obter resultados significativos para
manter a disponibilidade e integridade do servidor.
Se o servidor, não apresentar uma grande flexibilidade, que permita qualquer
programa nele, a nossa segurança ficará baixa e os riscos irão aumentar, Melo
(2017). Barbosa (2012) reforça que, O sistema Linux e Windows podem ser ótimos
servidores desde que sejam feitas as configurações e permissões corretas,
utilizando as técnicas de hardening, deixando esses servidores mais seguros e
invioláveis, dando uma confiabilidade no serviço que eles executam.
Visando a implementação de um sistema de segurança eficaz, necessita-se
ter algumas estratégias, pode-se utilizar um firewall por exemplo, todo cuidado com
permissões para usuário é pouca. O privilégio básico ou privilegio mínimo precisa
garantir que o colaborador tenha acesso somente aos seus recursos de seu setor,
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não atribuir acesso a arquivos externos de setores diferentes, para tanto, uma
simples configuração pode evitar um prejuízo grande, causado por um usuário malintencionado ou até com falta de conhecimento.
Segundo Martinez (2015), as seguintes regras de hardening devem ser
adotadas para um servidor:
• Configurar a política de segurança: Para configurar a política de segurança, é
necessário utilizar o SCW (Security Configuration Wizard). Ele permite desabilitar
serviços baseado nas regras do servidor, remover regras de firewall não utilizadas,
restringir regras de firewall existentes e definir políticas de auditoria restritas.
● Desabilitar ou deletar contas desnecessárias, portas e serviços: Para limitar os
pontos de entrada e inibir ataques, devem-se bloquear portas e protocolos não
utilizados e desabilitar serviços não necessários. As contas de administrador, guest
e assistente de ajuda devem estar sempre desabilitadas.
● Desinstalar aplicações não necessárias: Como o servidor é uma parte vital da rede
e serviços fornecidos, as aplicações presentes nos servidores devem se restringir
ao mínimo necessário. Caso uma aplicação não seja necessária, ela deve ser
desinstalada, pois mais softwares representam mais trabalho para o administrador
no esforço de blindagem.
● Configurar o firewall do Windows: Uma boa prática de segurança é que todos os
servidores devem ter seu próprio firewall.
●

Configurar auditoria: Além de auditar quem fez a alteração e que atributo foi
alterado, é possível comparar o valor anterior e o valor alterado. Essa comparação
não era possível no Windows 2003, pois ele armazenava apenas o estado final do
atributo.

●

Desabilitar

compartilhamentos

desnecessários: Os

administradores

devem

configurar todos os compartilhamentos como hidden e fazer a blindagem de todas
as permissões NTFS.
●

Configurar a encriptação: Os administradores podem utilizar o BitLocker, que é um
encriptador de dados armazenados em disco.

●

Atualizações e hot fixes: Administradores devem estar constantemente atualizando
e aplicando patches de segurança em seus servidores para evitar vulnerabilidades
de zero-day. O WSUS (Windows Server Update Services) gerencia as atualizações
automáticas. O MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) auxilia na
determinação do estado de segurança de acordo com as recomendações da
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Microsoft. Ele ajuda a detectar configurações incorretas e atualizações de
segurança que estejam faltando.
●

Antivírus e NAP: Os antivírus são essenciais para combater a execução de código
malicioso. O NAP (Network Access Protection) ajuda os administradores a impedir
a propagação de vírus na rede.

●

Minimizar privilégios: Um servidor deve ter acesso reduzido ao mínimo de
operações necessárias. A maioria das brechas de segurança são frequentemente
causadas por privilégios elevados dados às contas. Serviços de servidor não devem
ser configurados utilizando contas de administrador.

4. METODOLÓGIA

Esta parte do trabalho irá demostrar as etapas para desenvolvimento do
estudo de caso. Desta forma foi realizada uma visita ao ambiente de redes de
computadores, juntamente com o setor de tecnologia da informação da instituição,
que acompanhou e colaborou com todos os processos. Sendo realizado hardening
em toda infraestrutura física e também lógica dos servidores e análise de
vulnerabilidades.
Assim se fará a organização do referido estudo:
•

Análise de resultados de ameaças lógicas através do software
Microsoft Base Line Security Analyzer

•

Análise minuciosa das instalações físicas dos servidores

•

Analise de mecanismos de segurança física aos servidores

•

Hardening de programas e serviços desnecessários no servidor

•

Um questionário com perguntas relevantes a segurança do servidor,
tanto na parte física como lógica, baseado na ISO/IEC27002.

Algumas medidas foram tomadas para assegurar a integridade das
informações de caráter sigiloso da corporação, sendo assim dados como razão
social, localidade e outras informações foram preservados.

28

4.1. INFORMAÇÕES DA INFRAESTRUTURA DA EMPRESA

A empresa dispõe de 12 Servidores virtuais que utilizam como sistema
operacional o Windows Server e são responsáveis pelos diversos serviços
necessários em ambientes de tecnologia da informação, como servidores de
domínio, aplicação, banco de dados, impressão e os demais serviços de redes de
computadores. Todos os servidores encontram-se interligados mediante ao
barramento de rede classe C 192.168.0.0, e a seguinte configuração virtualizado
em um 1 Dell-R630 2 Processadores XEON 6 Cores 364 GB RAM2 HD SSD 480
2m RAID-1 6 Portas 1 Gb, o servidor que dispõe o Serviço de Domínio Active
Directory (AD) gerencia e controla o acesso de todos os usuários existentes na rede.
Estes usuários são organizados de acordo com o setor que o mesmo compõe
delimitando as informações, dados, pastas compartilhadas e páginas web que cada
grupo pode ter acesso.

Ainda em visita foi analisada a infraestrutura atualmente utilizada pela
empresa, que possui arquitetura básica de rack um 44U. O ambiente possui
servidores de aplicação e banco de dados redundantes com backups periódicos de
100% dos dados da empresa e alta disponibilidade em caso de falhas. Todos os
servidores tem acesso controlados por senha, que são apenas do conhecimento de
pessoas que mantém o serviço e da equipe de TI da própria instituição.

Provendo a segurança ativa para o Datacenter e os serviços da empresa, a
mesma possui 2 firewalls appliances redundantes atuando de forma ativa, evitando
a exposição dos serviços internos. Estes equipamentos utilizam o conceito de UTM
– Unified Thered Management, ou seja, atuam impedindo de forma integrada da
defesa do Datacenter e dos acessos e indevidos da internet e para a internet. Com
equipamento de alta disponibilidade, classificados como topo de linha no mercado
atual, este também é responsável por todos os túneis que conectam a matriz as
filiais utilizando VPNs com criptografia, o que garante a confidencialidade do tráfego
de todos os dados.

Além disso, o firewall também atua como antivírus de borda, impedindo
acessos indevidos, possui controle de APP,

Gerencia os serviços de acesso
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criando uma camada de proteção ativa para o ambiente e também controla o acesso
à internet, permitindo a liberação e acesso, controlada por usuário ou grupo o que
oferece uma gestão unificada para o acesso à internet dos usuários.

Ainda com relação as ferramentas de segurança, em todos os servidores
foram encontrados agentes de antivírus, utilizando o software na versão específica
para servidores. Também os demais hosts do ambiente possuem agentes de
antivírus na versão Endpoint com suas versões atualizadas e monitoramento
constante dos relatórios gerados em tempo real de toda a rede, analisando as
atividades de cada host e realizando o bloqueio de atividades realizadas pelos
usuários que não sejam homologados pela equipe responsável.

Também foi detectado a existência de Scripts de inicialização nos hosts de
todo o ambiente. Através deles é possível delimitar o acesso aos recursos e
restrições na rede, dessa forma sempre que o usuário faz o logon na rede torna-se
disponível o mapeamento das pastas mapeadas que a ele é permitido o acesso e
mapeamento de impressoras. Desse modo, o controle de acesso a todas as
impressoras ficam centralizadas em Servidores, conferindo maior segurança e
controle dos recursos com os serviços de impressão e documentos instalados e
configurados.

4.2. FERRAMENTAS E METODOS UTILIZADOS

A ferramenta utilizada para análise de vulnerabilidades nos servidores de
empresa foi a Microsoft Base Line Security Analyzer, a mesma é desenvolvida pela
própria

empresa,

e

demonstra

possíveis

erros,

não

conformidades

e

vulnerabilidades no servidor, foi feito um scaner.
Um hardening lógico também foi feito no servidor para encontrar possíveis
serviços e configurações que não são utilizados.
Para reforçar a análise de segurança, foi feito uma entrevista com o gerente
de TI da unidade e argumentado a respeito de acesso físico e lógica ao servidor e
mediante a um questionário baseado na ISO/IEC27002, é uma norma que, nela
contém controles fixo para serem seguidos mediante a falhas de segurança da
informação.
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O download da ferramenta é de simples instalação e manuseio, disponível
no site da própria Microsoft, após a instalação clicar duas vezes em seu ícone da
área de trabalho do Microsoft baseline Security Analizer 2.1, em seguida clicar em
scan a computer. Como é demonstrado na figura 6:
Figura 6: Scanning MBSA

Fonte: Próprio autor

A seguinte tela é aberta com opções de análise, neste artigo optou-se pelo
requisito de scan this computer, em seguida, start scan na parte inferior a direita.
Porém também é possível digitar o IP do servidor e delimitar preenchendo os
parâmetros necessários, como ilustrado na figura 7, para que seja realizada a
análise de vulnerabilidades, apresentada na figura 8.
Figura 7:Checking MBSA

Fonte: Próprio autor
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Figura 8:Scanning MBSA

Fonte: Próprio autor

Após esta fase, o MBSA concluirá o scan e mostrará as possíveis ameaças
e erros em um simples relatório, além de como os problemas podem ser corrigidos.
O software MBSA demonstrará ícones por colunas, de acordo com as
ameaças e vulnerabilidade um X na cor vermelha é informado problemas critico
(exemplo uma senha fraca ou em branco) o X na cor amarela é demonstrado como
uma falha não critica, o símbolo na cor verde, informa que está em conformidade
sem erros, a cor em azul informa para ser verificado melhores práticas, exclamação
vermelha informa erro grave de atualização, necessário atualizar urgente, ícone em
azul informações do sistema operacional, ou seja sobre o servidor.
Com a realização desta etapa, foi possível obter os resultados do scan de
um dos servidores da empresa, mostrado na tabela de resultados:
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Tabela de Resultados MBSA

Figura 9: Resultado MBSA

Figura 10: Resultado MBSA

Fonte: próprio autor

Fonte: próprio autor

Figura 11:Resultado MBSA

Figura 12:Resultado MBSA

Fonte: próprio autor

Fonte: próprio autor
Fonte: Próprio autor
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5. RESULTADOS

Após a análise do programa, técnicas de auditoria aplicadas de análise de
vulnerabilidades e entrevista com o gerente de TI da unidade mediante a um
questionário baseado na ISO/IEC27002, foram encontrados possíveis ameaças e
vulnerabilidades no ambiente lógico, tais como: portas de serviços desnecessários
abertas, programas e serviços sem utilização instalados no servidor, falta de
updates de segurança, e compartilhamento de pastas de formas erradas. Também
baixa disponibilidade de hardware e tempo de usabilidade ultrapassado tendo o
servidor possuía mais de 4 anos de uso. Identificado a inexistência de uma
ferramenta de monitoramento em tempo real do servidor que pode ser feito em um
painel visível para que os profissionais possam acompanhar a segurança e o
desempenho do ambiente. Detectado a inexistência de controle de acesso eficiente
com maçanetas inteligentes e câmeras de segurança em lugares específicos,
existiam algumas porém estavam mal posicionadas, com pontos cegos e podendo
ser facilmente deslocadas por pessoas mal intencionadas.
Foi identificado também a falta de um profissional de segurança da
informação para análise e contramedidas em caso de ataque, toda via, existe uma
empresa terceirizada que toma conta das questões de segurança. Além disso
também foram encontrados problemas como: políticas de grupo e de senhas não
conformes, portas usb do servidor habilitadas sem estar em uso, e softwares
desatualizados apresentando bugs e erros constantes. Com relação ao sistema
operacional foi detectado que a versão do Windows Server estava ultrapassada,
com falhas de segurança e de recursos sem a possibilidade de suporte pela
Microsoft.

5.1. IMPLEMENTAÇÕES DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Após a implementação da ferramenta, e analisar os possíveis problemas, foi
desenvolvido um plano de emergencial de segurança para organização, onde foram
expostos todos os problemas encontrados e foram sugeridas as possíveis melhorias
que poderiam ser realizadas para resolução dos mesmos trazendo uma maior
confiabilidade para a instituição.

34

Assim, foi disponibilizado a possibilidade de prestação de suporte técnico
para diagnostico das deficiências encontradas. Desta forma foi possível realizar as
seguintes atividades emergenciais:
•

Updates atrasados foram imediatamente realizados

•

Patches de segurança instalados

•

Portas USB foram fechadas

•

Portas de serviço inutilizadas foram fechadas

•

Programas e serviços desnecessários desinstalados

•

Softwares foram atualizados

•

Reposicionamento das câmeras de segurança existentes

•

Tempo de recuperação de desastre reduzido

Outros serviços e atividades apresentadas no plano de melhoria não puderam ser
realizadas por questões de processo, demanda e financeiras porém ficaram a
conhecimento da equipe de TI que puderam explanar tais necessidades a direção
da instituição reforçando-as com o estudo de caso realizado.

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Implementar segurança da informação em uma organização requer uma
atenção redobrada, não é fácil, deve-se atentar a vários conceitos, sistemas,
analises, e pessoas, sim, pessoas são um dos maiores problemas de segurança
que uma organização pode sofrer. Em linhas gerais os princípios da segurança da
informação são importantes, eles garantem que sistemas e infraestruturas sejam
preservados e ou até mitigados de ameaças e a continuidade do negócio prossiga
sem grandes impactos.
Após a análise foi identificado vários problemas elencados a ameaças físicas
e lógicas aos servidores da organização. No decorrer da análise das medidas de
segurança foi possível realizar uma reflexão da grande importância de mecanismos
e planos de contramedida de continuidade e emergenciais de segurança a
servidores organizacionais, para tanto, sabe-se o que fazer e seguir mediante reais
acontecimentos.
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Por fim, o artigo demonstrou de forma clara e fácil como foi feito a análise de
ameaças em um servidor Microsoft Windows server focado em sua segurança física
e lógica, assim, fica garantido os pilares da segurança da informação, mediante ao
hardening e mecanismos de segurança, implementando as medidas de segurança.
Como trabalhos futuros o artigo sugere, que seja desenvolvido formas
diferentes de análise de vulnerabilidades, com abordagens e métodos de fácil
entendimento, voltado aos servidores e sua infraestrutura física, por tanto, faz jus o
que foi analisado e implementado de acordo com os problemas encontrado na
instituição hospitalar. Trabalhos como este necessita serem produzidos, levando em
consideração que as análises de vulnerabilidades auxiliam os servidores a manterse produtivos e disponíveis.
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ANEXOS
Questionário analise de vulnerabilidades em servidores
Questionário respondido pelo coordenador de TI da unidade, Karl kleber Saraiva

1-Quais os serviços que rodam no servidor?
Aplicação do serviço de resultados de exames online para pacientes e médicos
2-Quais portas os serviços rodam?
2104 e 4004
3-Qual a versão do Windows server?
Windows server 2012 R2 standard
4-A empresa possui algum sistema de monitoramento dos servidores? Se sim, qual?
Sim. O Veeam
5-Existe algum plano de desastre natural, se sim, como é feito?
Sim, caso o DC principal ficar down (OFF) com previsão de volta no prazo de 18 horas ou
sem previsão, as VM´s que estão sincronizadas no DR (localizadas em outro site)
6-A empresa utiliza algum tipo de firewall, se sim, qual?
Fotnet Fortigate 100F
7-Existe alguma política de segurança da informação aplicada, ao servidor?
Sim
8-A empresa utiliza de alguma ferramenta de backup dos arquivos do servidor Windows?
Se sim, qual?
Sim... o veeam backup
9-Existe um analista de segurança da informação, ou alguém da área de TI responsável
por questões de segurança?
Um analista de T.I. local e uma empresa parceira (prestadora de serviço)
10-Existe programa de antivírus licenciado no servidor da organização? Se sim, qual?
Sim. Kaspersky
11-Qual a configuração marca modelo e tempo de uso dos servidores?
Virtualização 1 R630 + 1 R430 2 Processadores XEON 6 Cores 364 GB RAM 2 HD SSD
480 2m RAID-1 6 Portas 1 GbE
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12-Existe alguma analise de log dos servidores?
sim
13-Os servidores são protegidos na parte física? Se sim como?
Racks de alta densidade para servidores e suas chaves ficam na própria T.I.
Salas climatizadas com controle interno de temperatura.
Quadro elétrico dedicado e mapeado para CPD e DR
14-Onde estão instalados os servidores fisicamente em um rack ou em cima de alguma
mesa sem proteção alguma?
Rack de alta densidade
15-O sistema operacional Windows server é licenciado?
Sim
16-Existe alguma configuração de acesso remoto externo ao servidor Windows?
Sim.. pelo client VPN
17-Atualizações de patch de segurança, existe? Se sim, como são feitas?
Através de wsus
18-Existe algum controle estabelecido de replicação do servidor?
Sim
19-Existem algum backup do servidor salvo externamente da empresa?
Sim. Local no DC e também no DR
20-Quais os colaboradores (nível), estagiário, técnico, analista, coordenador, ou gerente
que tem acesso ao servidor fisicamente e logicamente?
Coordenador e técnicos
21-Qual tipo de proteção de acesso físico é utilizado ao servidor, TRANCA, ACESSO
COM CRACHA, SENHA, BIOMETRIA?
Não existe
22-Portas usbs do servidor estão habilitadas?
Sim
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8. INSTALAÇÃO DO MICROSOFT BASE LINE SECURITY ANALYZER
Tabela de instalação MBSA
1.Passo:Executar o instalador

2.Passo clicar em next na tela de bem vindo

3. Passo clicar em aceito os termos e next

4. Passo Escolher o local onde será salvo a
pasta de instalação, e clicar em next

5. passo Clicar em install

6. Inatalação realizada com sucesso

Fonte: Próprio autor

