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“Não se gerencia o que não se mede,

 não se mede o que não se define, 

não se define o que não se entende,

 e não há sucesso no que não se gerencia”.

(William Edwards Deming)
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RESUMO

 A  prevenção  de  vulnerabilidades  em  um  ambiente  de  produção  com  alta

disponibilidade é uma tarefa complexa e que demanda muito tempo e recurso. Entretanto

soluções  práticas  e  de  baixos  custos  são  desenvolvidas  a  fim  de  facilitar  a  vida  de

administradores de sistemas. Uma combinação de um scanner de vulnerabilidades, OpenVAS,

com um monitor de redes, Zabbix, mostra uma opção para adiantar as tentativas de invasão do

sistema. A integração das duas ferramentas, mostrará como é possível aumentar a eficácia de

tal tarefa. 

Palavras-chave: Monitoramento, vulnerabilidades, Zabbix, OpenVAS.
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ABSTRACT

 The vulnerabilities prevention in a high availability production environment is  a

complex task and requires much time and resource.  However,  practical and cost effective

solutions  were  developed  in  order  to  facilitate  the  work  of  system  administrators.  A

combination of a vulnerability scanner, call OpenVAS, with a network manager, call Zabbix,

and offers the option to anticipate the attempts of system invasion. The integration of these

tools shows how you can enhance such task. 

Keywords:  Network manager, Vulnerabilities,  Zabbix, OpenVAS
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1 INTRODUÇÃO 

A  prevenção  de  vulnerabilidades  em  um  ambiente  de  produção  com  alta

disponibilidade  é  uma tarefa  complexa  e  que demanda muito  tempo e  recurso.  A todo o

momento são descobertos erros de códigos, e atualmente falhas em hardwares . Por exemplo:

foi descoberto uma falha de segurança fundamental que se refere a forma com a qual o padrão

USB foi criado. Há um modo de alterar o firmware da conexão desses aparelhos para que o

chip  controlador  do  USB  infecte  e  tome  conta  de  boa  parte  dos  aparelhos  conhecidos,

(WIRED, 2014) esta  vulnerabilidade é  uma vulnerabilidade do hardware.  Isto  é  um fator

crítico levando em conta o fato de muitas organizações conviverem com uma quantidade

quase  infinita  de  riscos  que  comprometem  a  segurança  e  possuírem  recursos  limitados:

pessoal e investimentos em prevenção e segurança.

A tarefa de garantir a segurança dos ativos de rede vai além do uso de antivírus. IDS

(Intrusion  Detection  System),  firewalls, scanners de  rede  e  de  vulnerabilidades  são

ferramentas  utilizadas  no  combate  a  ataques.  Entretanto,  configuração  de  serviços

inadequados, tutoriais muito resumidos ou ainda escrito por pessoas com baixa qualificação

profissional,  aliados  a  softwares  desatualizados  em estações  de  trabalho  e  servidores  são

chamarizes para exploradores de vulnerabilidades. 

Segundo ABNT: “Vulnerabilidade é uma fragilidade de um ativo ou grupo de ativos

que  pode  ser  explorada  por  uma  ou  mais  ameaças  (ISO  27002).  As  vulnerabilidades

conhecidas recebem notas de acordo com seu risco potencial, levando-se em conta três grupos

de métricas: Base, Temporal e Ambiente. (MELL, 2007). O CVSS,  Commom Vulnerability

Scoring System, é um grupo que tem como objetivo definir,  classificar suas características

fundamentais e comunicar uma lista com as principais vulnerabilidades conhecidas, atualizada

diariamente. Contudo acompanhar essas postagens é uma tarefa que necessita de tempo para

poder ser realizada e deve ser realizada todos os dias. Mesmo com o uso de um scanner de

vulnerabilidade, fazer o acompanhamento de um parque computacional de grande porte é uma

tarefa desgastante, todavia é de fundamental importância para sua segurança do mesmo. 
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1.1 OBJETIVO

O objetivo  deste  trabalho é  a  criação de  um sistema de  alarme,  que  informe as

vulnerabilidades encontradas pelo scanner de vulnerabilidades ao software gerenciador e este

o apresente para o administrador de forma centralizada.

1.1.2 Objetivos Específicos

Criar um pool de scripts para fazer a intercomunicação do OpenVAS com o Zabbix,

utilizando a capacidade do protocolo OMP ser configurado a partir de códigos XML. Desta

forma associar as melhores características de cada ferramenta para a confecção desde sistema.

Criar um registro de atividades e vulnerabilidades encontradas máquinas, garantindo

que os dispositivos configurados no Zabbix sejam escaneados pelo OpenVAS e que em caso

de qualquer alteração no resultado do escaneamento seja gerado um alarme afim de notificar o

administrador para que este tome as devidas medidas.

1.2 JUSTIFICATIVA

A pesquisa possibilitará uma administração de vulnerabilidades mais eficiente em

parques  computacionais  dinâmicos  e  de  grande  e  médio  porte  mediante  a  um

acompanhamento sistemático e automatizado das mesmas. Além de incentivar a integração de

serviços que não possuem integração nativa. 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

O  sistema  proposto  auxiliará  na  busca  por  vulnerabilidades  em  provedores  de

serviços da UFRN, sendo aplicado sob gerenciamento da SINFO, estrutura responsável pela

TI da UFRN.

1.3.1 Superintendência de informática da UFRN

Como parte da estrutura organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN), as superintendências caracterizam-se como unidades de gestão intermediariam

direcionadas para articulação e coordenação de atividades ou sistemas afins, de maneira a

prestar apoio técnico-operacional às atividades finalísticas da instituição.
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A SINFO, Superintendência de informática foi criada em 1999, para extinguir duas

outras  unidades  organizacionais  existentes:  o  NPD,  Núcleo  de  processamento  de  dados,

concebido  em  1975  e  o  NCC,  núcleo  de  computação  científica,  concebido  em  1991.

Assumindo assim, a SINFO, as  funções  de  recursos  humanos  destas  unidades

organizacionais.  Este órgão tem competência de planejar,  coordenar,  organizar,  executar e

avaliar as atividades de informática, com base no plano de desenvolvimento institucional e no

plano de gestão da UFRN. Mais especificamente, é responsável por atividades de projeto,

desenvolvimento  e  administração  dos  sistemas  computacionais  de  natureza  corporativa,

aquisição de ativos  de TI,  gerenciamento de estrutura de rede e por elaborar  políticas  de

informática da UFRN.

Subordinado  à  direção  de  sistemas  estão  as  coordenações  de  desenvolvimento,

formada  por  três  equipes  responsáveis  pelos  sistemas  integrados  institucionais  de  gestão:

SIGAA, coordenação acadêmica; SIPAC e SIGRH, coordenações administrativas.

A coordenação de suporte ao usuário e treinamento, por sua vez, tem como objetivo

atender às demandas dos usuários dos SIG's da UFRN, discentes e demais servidores, sendo

esta a principal demanda para esclarecimento de dúvidas, correções de erros e sugestões e

aprimoramentos. 

A coordenação de projetos, requisitos e documentação tem o intuito de atender às

demandas dos usuários da UFRN, quando estas representam necessidades que precisem de um

esforço de compreensão maior que em suporte, geralmente melhorias nos sistemas. O setor

também  é  responsável  por  criar  documentações  e  manuais  dos  sistemas  em  constante

atualização,  esclarecendo  dúvidas  dos  especialistas  de  TI  das  instituições  cooperadas  e

participantes das redes de cooperação CICLO e IFES.

Além  dos  sistemas  a  SINFO  também  conta  com  a  diretoria  de  redes,  que  é

responsável  pela  rede  lógica  do  campus,  além  de  fornecer  suporte  direto  aos  sistemas,

provendo configurações de serviços, servidores e suporte à UFRN. 

A UFRN  contabiliza  um conjunto  de  456  servidores  virtualizados,  em  11  hosts

físicos dentro do ambiente de datacenter e mais 42 servidores físicos distribuídos nos centros

administrativos  (SINFO,  2015)  manter  o  monitoramento  dessas  máquinas  é  uma  tarefa
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complexa para a equipe de suporte que conta com um quadro de cinco funcionários para esta

função. 

Em uma sondagem verificou-se que a UFRN possuía máquinas com  kernel 2.2, e

sistemas  operacionais  bastantes  obsoletos,  os  quais  o  LST,  Long  Service  Term,  já  havia

expirado, deixando as mesmas sem atualizações de segurança. Fato que motivou a confecção

deste trabalho.

Após  essa  verificação  deu-se  início  a  automação  da  tarefa  de  busca  de

vulnerabilidades do pátio da UFRN. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

Afim de um melhor entendimento da solução proposta, este capítulo apresentará, de

forma não exaustiva, alguns dos principais conceitos e ferramentas que serão utilizadas neste

trabalho. 

2.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Segurança  da  informação  é  tratada  pelo  comitê  brasileiro  de  computadores  e

processamento de dados (ABNT/CB-21) e pela comissão de estudos de segurança física em

instalações  de  informática  (CE-21:204.01)  através  da  norma  ABNT  NBR  ISO/IEC

27002:2005. Que define a informação como:

“Ativo, sendo ela importante como qualquer outro ativo do negócio. Ela

pode ser apresentada ou armazenada de diversas formas como: escrita,

impressa em papel, armazenada eletronicamente, enviada por correio ou

expressa verbalmente “(ISO 27002,2005, p,1).

E segurança da informação como:

“Prevenção da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da

informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade

responsabilidade, não repudiam e confiabilidade, podem também estar

envolvida” (ISO 27002,2005, p,1).

A segurança da informação deve ser vista pelas empresas como algo estratégico, pois

elas estão muito dependentes dos serviços das tecnologias da informação. Como por exemplo:

Web Site, a presença online da empresa faz parte do cartão de visitas da organização, e cada

vez mais o papel de apresentar e seduzir o cliente será responsabilidade da presença online.

Por este motivo as organizações devem investir mais em recursos para que a presença online

reflita  no  posicionamento  estratégico  da  empresa  e  seja  um  canal  de  comunicação  com

clientes e fornecedores. (FLORES,  2013).  A proteção da informação, dos serviços e da rede

como um todo é muito importante para “garantir a continuidade do negócio, minimizar o

risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio.”

(ISO 27002, 2005). Ou seja, garantir o perfeito funcionamento de toda estrutura tecnológica

do negócio. Evitando que riscos ou vulnerabilidades venham comprometer as informações
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importantes,  afetando  os  aspectos  da  segurança.  Caso algum  destes  seja  comprometido

certamente acarretara em prejuízo para o proprietário do site. 

2.1.1 Vulnerabilidades

Uma vulnerabilidade é um ponto onde o sistema é susceptível a um ataque. Uma

ameaça  pode  extrapolar  uma  vulnerabilidade  para  concretizar  um  ataque  a  um  sistema.

(PINHEIRO,  JUNIOR;  KON,  2005).  Segundo  Cert.  br (2014a)  “Uma  vulnerabilidade  é

definida como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma

violação de segurança”. 

As vulnerabilidades são originadas de falhas na maioria das vezes não intencionais.

Podendo ser falhas: físicas, hardware, naturais, humanas, software. Conforme as estatísticas

de incidentes do  Cert.br (2014b) reportados de janeiro a dezembro de 2013 em 46,86% de

incidentes são do tipo de ataque  scan onde o atacante faz a varredura de portas abertas em

uma rede para identificar os serviços disponibilizados e suas possíveis vulnerabilidades. Caso

o atacante tenha êxito em identificar uma porta vulnerável e ter acesso indevido a um servidor

de uma empresa, 0,99% dos incidentes, os prejuízos são proporcionais ao valor de receita

gerado por este servidor. 

A prospecção  de  rede  é  um  dos  passos  iniciais  na  busca  por  vulnerabilidades,

normalmente, precede outros tipos de ataque mais específicos, sendo considerado como fase

de reconhecimento de alvo.  A prospecção de rede de computadores tem como objetivo a

identificação de quais computadores estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados

por eles. É amplamente utilizado por atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite

associar possíveis vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador (CERT. BR,

2014).

Muitas  vulnerabilidades  são  exploradas  ou  criadas  a  partir  de  softwares

desenvolvidos para este fim conhecidos como  malwares,  que são programas que produzem

efeitos danosos e indesejados. 

Segundo TAGIOROL (2010)  no  ano de  2000  o  vírus “I  love  you” infectou  84

milhões de usuários e gerou um prejuízo estimado em US$ 8,7 bilhões. Como o vírus se

retransmitia  para  os  contatos  dos  usuários,  ele  gerava  um alto  tráfego  o  que  ocasionou
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travamento de servidores de E-mail de várias empresas. Os danos com malwares poderiam ser

diminuídos. 

2.1.2 Ataques

Ataques a computadores são tipos de crimes virtuais que visam, entre outras coisas,

prejudicar  computadores  alheios.  Crimes  dos  quais  todos  os  internautas  correm risco  de

sofres, mas que nem sempre sabem exatamente o que são como agem e quais danos podem vir

a causar aos computadores.

A efetivação do ataque é o êxito na exploração de uma ou mais vulnerabilidades. As

motivações para realizar  um ataque segundo  Cert.br  (2014a),  podem ser:  financeiras,  por

prestígio,  demonstração,  de  poder,  ideologia,  comerciais.  Segundo  dados  da  Cert.br,  os

principais ataques, até a data de fechamento deste trabalho, são: 

DOS e DOS: negação de serviço. Ocorre quando um site/serviço, fica indisponível

por  receber  uma  grande  quantidade  de  tráfego,  não  podendo  responder  à  requisições

legitimas. (SOLHA; TEXEIRA; PICCOLINI, 2012); 

Os ataques DDoS, Distribuited denail of service, são vários ataques DoS feitos de

maneiras distribuída dificultando assim o bloqueio da origem dos ataques. Geralmente estes

ataques provem de computadores infectados com bots participantes de uma rede Botnet;

 Buffer overflow ou estouro de pilha ocorre quando um espaço de memória com

tamanho fixo recebe um dado maior que seu tamanho, ocorrendo assim um vazamento de

DDoS na memória, sobrescrevendo a memória adjacente; 

Spam  são  E-mails  não  solicitados  que  são  enviados  em massa  gerando  tráfego

desnecessário nas redes. Geralmente os  Spams tem como intuito a divulgação de produtos,

mas também são responsáveis por muitos golpes de internet por disseminarem malwares;

 Phishing Scam  são  E-mails falsos que se passam por mensagens de instituições

confiáveis, como bancos e órgãos governamentais. Seu intuito é induzir o usuário a instalar

um programa malicioso ou visitar  uma página falsa (cópia de uma verdadeira) para obter

dados  pessoais.  Segundo  Cert.br (2014b)  64,25%  das  fraudes  do  ano  passado  eram  de

páginas falsas;
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 DNS poisoning, conhecido como envenenamento de DNS é um ataque que forja um

endereço falso no servidor de DNS. Onde uma máquina falsa se passa pelo servidor de DNS

original, direcionando o a vítima para páginas falsas, onde é coletada a informação para o

golpe; 

Ataque de força bruta é feito por um programa que utiliza várias combinações de

usuários e senha para conseguir acesso indevido a sistemas ou para dê criptografar chaves e

arquivos. Além do risco do acesso indevido, o ataque de força bruta gera uma carga excessiva

no alvo por ter que responder e processar a várias tentativas de logins;

Bot  e  botnet  são programas robô que são controlados remotamente pelo atacante e

possui a capacidade de se propagar automaticamente. Uma  botnet  é uma rede formada por

computadores infectados com o bot utilizados para potencializar o ataque;

 Packet sniffing,  ou farejar pacotes é um método utilizado para capturar pacotes

destinados a outras máquinas da mesma rede com o objetivo de obter dados pessoais. Ativos

de rede que utilizam broadcast de pacotes como  Hub, facilitam o  sniffing dos pacotes. Em

redes segmentadas por switches o packet sniffing é possível com a utilização de outra técnica

conhecida  como  Man-in-the-Middle,  com esta  técnica  o  atacante  frauda  a  passagem dos

pacotes  da  rede  pela  sua  interface  através  do  envenenamento  da  tabela arp  dos  outros

computadores; 

Scan, ou varredura de redes é a técnica na qual o atacante descobre máquinas ativas

e serviços disponíveis na rede;

 Sql  injection  consiste  em inserir  códigos  SQL em um software vulnerável  para

obter ou danificar informações do banco de dados.

Existe  no  mercados  algumas  ferramentas  que  auxiliam  contra  ataques  a

computadores. Elas funcionam como sistemas de coleta e análise de dados. Podem atuar de

forma preventiva,  encontrados  locais  suscetíveis  a  ataques,  ou  detectando um ataque que

esteja sendo executado. São chamados respectivamente de IPS e IDS.
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2.2 IDS E IPS

Os IDS's, Intrusion Detection System, sistama de coleta e análise de informações que

permitem a automatização do processo de identificação de incidentes  de segurança.  Estes

sistemas  trabalham,  basicamente,  coletando  informações  em  diferentes  pontos  da  rede,

inclusive  dentro  de  hosts  e  analisam  estas  informações  em  busca  de  padrões  de

comportamento  que  caracterizam  ataques.  Devido,  ao  grande  número  de  acessos  que  a

maioria das redes possui, é impossível fazer este trabalho de forma manual. Sendo assim, o

IDS é uma ferramenta de monitoramento fundamental para a segurança em redes e sistema

(RAMOS, 2004).

Os IPS’s, intrusion prevent system podem ser associados a um sistema, hardware ou

software, capaz de encontrar vulnerabilidades em redes de computadores. Baseando-se em um

banco  de  vulnerabilidades  conhecidas,  realizam  buscas  em  maquinas  da  rede  a  fim  de

encontrar  possíveis  focos  de  invasão,  os  quais  provém  de  falhas  na  programação  e/ou

configuração de: Sistemas Operacionais, serviços e até mesmo hardwares. (ZHANG, 2004).

2.3 GERÊNCIA DE REDES

Um bom gerenciamento é a diferença entre o fracasso e sucesso ao que se refere a

segurança  em  redes  de  computadores.  Mesmo  que  se  tenha  conhecimento  de  ataques  e

vulnerabilidades, sem um acompanhamento continuo e eficiente as medidas tomadas contra

os ataques não serão eficientes; pois serão feitas pontualmente, muitas vezes sem contemplar

o sistema por completo.

As  redes  de  computadores  surgiram com a  necessidade  de  compartilhamento  de

periféricos: impressoras, dispositivos de armazenamentos, serviços e etc. Entretanto com o

rápido crescimento, as redes foram se tornando cada vez mais integradas com as necessidades

das  organizações.  As  vantagens  oferecidas  pelas  redes  foram  além  do  simples

compartilhamento de dispositivos, logo passaram a ser parte imprescindível para atividades

das  organizações.  A atividade  de  gerencia  de  redes  consiste  em monitorar  e  controlar  os

diversos elementos existentes na rede sejam físicos ou lógicos. 

Devido crescimento das  redes  de computadores,  prever  a  quantidade de recursos

necessários  para  manter  um  sistema  de  gerenciamento  é  muito  difícil,  levando  em
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consideração que o tamanho da equipe pode variar de acordo com a complexidade e porte da

rede.

 Geralmente a tarefa de gerenciamento de rede é realizada por uma equipe, porém

não existe uma regra rígida sobre os profissionais que fazem parte desta equipe, geralmente

cada  organização  cria  seu  próprio  grupo  de  gerencia  de  acordo  com  suas  necessidades

(SAUVÉ  et  al.,  1993).   No  entanto  é  necessário  que  esses  profissionais  tenham  algum

conhecimento na área de redes. Mesmo com a automação destas tarefas, elas exigem uma

logística bem estruturada,  de forma a aperfeiçoar o gerenciamento da rede conforme suas

necessidades.

2.3.1 Gerencia proativa e gerencia reativa

O tempo que leva para que as medidas de correção de problemas na rede sejam

tomadas é crucial, porque quanto maior o tempo que os serviços oferecidos pela rede ficam

indisponíveis,  maior  o  prejuízo  para  seus  usuários.  Assim  um  conceito  importante  em

gerenciamento de redes é a diferença entre a gerência proativa e gerencia reativa. 

A gerência  reativa  é  aquela  em  que  o  administrador  da  rede  apenas  reage  aos

problemas que surgem. Utilizando um sistema para detecção desses problemas,  depois de

alertado,  o  administrador  toma as  devidas  providencias.  Esse  modelo  é  mais  fácil  de  ser

implantado, porém oferece menos qualidade nos serviços oferecidos na rede.

A gerencia proativa apesar de ter uma implementação mais complicada é bem mais

eficiente,  pois  resulta  em um tempo menor  de  parada,  melhorando a disponibilidade  dos

serviços de rede. Essa forma de gerencia tem como prioridade monitorar a rede colhendo

informações, que possam revelar possíveis problemas na rede com antecedência. É mantido

um histórico contendo comportamento estranho da rede (LENO JÚNIOR, 2003).

2.3.2 Sistemas de gerenciamento centralizados e distribuídos

Antes de programar um sistema de gerenciamento, é necessário que se verifique qual

arquitetura será mais adequada a rede. A arquitetura mais simples possui apenas uma estação

de gerenciamento responsável por toda rede, toda a informação é enviada para uma única

estação gerente central.
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Para redes de pequeno porte esse tipo de arquitetura pode suprir as necessidades, e

essas redes são gerenciadas através da manipulação de agentes. Contudo com o crescimento

da rede e  aumento de  dispositivos  presentes,  essa arquitetura se  tornará  um problema.  O

gerenciamento pode se tornar lento e ineficiente, devido ao grande número de informações

que a estação gerente terá que receber (LENO JÚNIOR, 2003).

Quando a rede aumenta de modo que uma única estação de gerenciamento não for

suficiente, a arquitetura mais adequada é a distribuída. A implementação dessa arquitetura é

mais  complexa  do  que  a  centralizada.  Esta  é  composta  por  duas  ou  mais  estações  de

gerenciamento. Nessa arquitetura o gerente age como gerente agente, assim ele é controlado e

monitorado remotamente por outro gerente.

Outra configuração de arquitetura é o modo híbrido. Neste modelo o gerenciamento

pode ser feito das duas maneiras pelos gerentes, podendo se comportar de forma centralizada

e em alguns momentos distribuídas. Centralizado quando a rede estiver funcionando dentro da

normalidade  e  distribuído  nos  momentos  em  que  a  rede  estiver  com  o  tráfego  elevado

(MAURO; SCHIMIDT, 2001)

2.3.3 Modelo de gerenciamento

Desde o início das redes de computadores, um dos problemas encontrados na sua

implementação  era  a  interoperabilidade  entre  diversas  máquinas.  A ISO  desenvolveu  o

modelo de referencia OSI, Open System Interconection, buscando compatibilização por partes

dos  vendedores.  Com o  esforço  da  ISO as  deficiências  de  compatibilidade  foram sendo

superadas,  e  as  redes  cresceram em volume e  importância  (DOTTI,  1992)  O modelo  de

referência  de  redes  OSI  foi  resultado  do  trabalho  de  normalização  de  redes  locais  de

comunicação de dados. Em um ambiente de gerenciamento OSI existem os conceitos de áreas

funcionais, gerente, agente e objeto gerenciado. Neste modelo um processo gerente coleta e

envia informações de gerenciamento a processos agentes (CASTELO BRANCO, 1999). Esse

modelo funcional é característico da arquitetura cliente/servidor. Os componentes da gerencia

OSI  seguem  o  paradigma  de  orientação  de  objetos,  nessa  abordagem  os  elementos

gerenciados são representados por objetos. O modelo OSI utiliza o protocolo CMIP, common

management information . Um gerente pode obter informações sobre objetos gerenciados e

controla-los, transmitindo, para isso, operações de gerenciamento aos agentes. Já os agentes
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executam  essas  operações  de  gerenciamento  sobre  os  objetos  além  de  transmitir  as

notificações emitidas pelo objeto ao gerente (BRISA, 1993), como mostrado na figura 01.

Figura 01. Para trocar informações de gerenciamento o modelo OSI utiliza o serviço CMIS e o protocolo CMIP

Fonte: Elaboração própria

Outro modelo de gerencia é o modelo TCP/IP, este modelo possui um facilitador para

introdução visto que esse modelo possui uma boa base instalada de protocolos tradicionais,

sem gerencia.

Devido  à  complexidade  das  redes  atuais  com  os  diversos  tipos  de  dispositivos

presentes a tarefa de monitoração é  difícil.  Há então a necessidade de um padrão para o

gerenciamento  de  dispositivos  IP,  em 1998 surge  o  SNMP,  Simple  network  management

protocol, para atender essa necessidade. Este protocolo oferece aos usuários um conjutno de

operações  permitindo um gerenciamento remoto de dispositivo  de rede;  seu núcleo  é  um

conjunto  simples  de  operações  que  permite  ao  administrador  modificar  o  estado  de

dispositivos baseados em SNMP (MAURO; SCHIMIDT. 2001).

Em um sistema de gerenciamento SNMP existem duas entidades, os gerenciadores e

os  agentes.  Um gerenciador  também chamado  de  NMS,  Network  Managment  Stations –

estações de gerenciamento de redes,  são responsáveis pelas  operações  de  pooling e  traps

recebidos dos agentes. Já o agente é um software executado nos dispositivos monitorados da

rede. Atualmente a maioria dos dispositivos IP já disponibiliza algum tipo de agente SNMP

interno (MAURO; SCHIMIDT. 2001).  O protocolo  SNMP encontra-se atualmente  na sua
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terceira  versão.  A  figura  02  mostra  uma  possibilidade  de  configuração  para  o  SNMP

utilizando entidade com dupla função. Onde a entidade pode ser agente e gerente ao mesmo

tempo.

Figura 02. Monitoramento via SNMP entidade com dupla função.

Fonte: Elaboração própria

Estes protocolos, SNMP e CMIP, se espalharam rapidamente devido a seus conceitos

que foram bem explorados no Departamento de Defesa Americano, tornando-se como padrão

de fato.  (DOTTI, 1992).  Esse padrão é o mais utilizado atualmente em redes de médio e

grande porte, locais e metropolitanas

2.4 OPENVAS

OpenVAS é definido como: “(.) é um framework com vários serviços e ferramentas

que  oferecem  uma  análise  de  vulnerabilidade  abrangente  e  poderosa  solução  de

gerenciamento de vulnerabilidades” (OpenVAS, 2014). Regido por licença GPL, o OpenVAS

foi criado a partir de uma derivação dos códigos do Nessus®, depois que a empresa Tenable

Network Security alterou a licença do Nessus® para uso comercial (SCHWARZER, 2011). A

Figura 03 apresenta O Web cliente, acessado a partir de um browser; A figura 04 mostra o

cliente local, onde o acompanhamento é feito por softwares utilizando uma GPU (OpenVAS-

client) e a figura 05 mostra o cliente no modo CLI.
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Figura 03. OpenVAS: Greenbone client web 

Fonte: Autor

Figura 04. Cliente software GUI 

Fonte: Autor

Figura 05, CLI, command line interface.

Fonte: Autor

25



2.4.1 Arquitetura

O OpenVAS possui uma arquitetura cliente-servidor, na qual no servidor é feito todo

o  processamento  na  procura  de  vulnerabilidades  e  armazenamento  das  configurações  e

varreduras realizadas. O lado cliente disponibiliza uma interface para o administrador de rede

configurar uma varredura e visualizar seus relatórios (BROWN; GALITZ, 2010). Conforme

Greenbone Network® (2014) segue a descrição dos componentes da arquitetura do OpenVAS.

Na Figura 06, observa-se o relacionamento entre os componentes da ferramenta. O cliente

aciona o gerente, por meio de umas das interfaces do OpenVAS, e este coordena a criação de

grupos de máquinas que servirão de alvos (targets)  e tarefas (tasks),  que será passada ao

scanner.  Com  os  critérios  anteriores  definidos  o  scanner trabalha  contra  as  máquinas

solicitadas pelos gerente, atrás de vulnerabilidades, baseado no banco de assinaturas, criando

os resultados e entregando para o solicitante que os armazena.
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Figura 06. Fluxograma de funcionamento do OPENVAS

Fonte:( OpenVAS, 2014)

NVT,  Network  vulnerability  tests,  são  testes  de  segurança  desenvolvidos  na

linguagem  de  scripts  do  Nessus,  Nessus  attack  scripting  language (NASL).  Estes  são

disponibilizados diariamente através do serviço  OpenVAS NVT feed,  que é acessado pelo

programa  “OpenVAS-nvt-sync”.  Também  é  possível  desenvolver  seu  próprio  NVT para

necessidades específicas, por exemplo: testar vulnerabilidades em sistemas próprios que são

alterados  com  frequência.  Atualmente,  o  OpenVAS conta  com  mais  de  35  000  puglins.

OpenVAS scanner, é o programa que executa nos alvos os testes NVTs. OpenVAS Manager,

é o serviço principal do OpenVAS que executa e gerência as varreduras feitas pelo programa

citado anteriormente.  Os resultados das varreduras são armazenados pelo manager em um

banco de dados baseados em SQLite. As ferramentas clientes conectam o manager através do

protocolo OpenVAS management  protocol (OMP),  possui  um  conjunto  de  opções  para

utilização  do  gerente  de  escaneamento  OpenVAS,  usado  para  o  acesso  em  CLI,  como

mostrado na figura 07.
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Figura 07. O comando omp trabalha com o protocolo OMP.

Fonte: Autor

Contudo este comando fornece apenas uma pequena parte dos comandos possíveis

no  protocolo.  Na  página:   http://www.openvas.org/omp-5-0.html ,  encontra-se  uma

documentação completa de todos os comandos possíveis para o OMP. Com a opção “- X” do

comando omp, pode-se utilizar os comandos em XML, descritos na documentação da página

citada acima. A figura 08 mostra o comando para a criação de alvos a partir de uma faixa de

rede predeterminada solicitada por um cliente e a resposta do servidor.

A figura 08 mostra o comando para criar um alvo e a resposta do servidor, ambos em XML.

Fonte: Autor
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OpenVAS adminstrator,  é o módulo que gerencia os usuários do  OpenVAS e as

atualizações dos NVTS através dos comandos  OpenVAS-adduser. Sua comunicação é feita

usando  protocolo  OpenVAS  administrator protocol (OAP).  OpenVAS-cli,  é  o  cliente

OpenVAS com interface de linha de comando.  Greenbone security desktop (GSD), é um

cliente OpenVAS com interface Desktop baseado em Qt, no qual é possível rodar em sistema

operacionais:  Linux,  Windowns  e  Mac  OS.  Greenbone  Security  Assistant  (GSA),  é  um

cliente  OpenVAS com interface  Web onde  é  possível  rodar  em qualquer  browser.  CVE,

Commum Vulnerabilities and Expoxures, é o dicionário, gratuito e público, que contém

informações  sobre  vulnerabilidades.  Seu objetivo  é  padronizar  as  informações  sobre  uma

determinada vulnerabilidade para as ferramentas de segurança (MITRE, 2012). 

2.5 ZABBIX

O Zabbix foi criado por Alexei Vladishev, e atualmente é desenvolvido ativamente e

suportado  pela  Zabbix SIA.  O  Zabbix é  uma  solução  open  source de  monitoração  para

empresas. Zabbix é um software que monitora vários parâmetros de rede de computadores e

saúde e integridade de servidores (Zabbix, 2014). 

O  Zabbix é um software que monitora inúmeros parâmetros de uma rede além da

saúde e integridade de servidores. Zabbix utiliza um mecanismo de notificações flexível que

permite  ao  usuário  configurar  alertas  baseados  em  e-mails  para,  virtualmente,  qualquer

evento. Isto permite reações rápidas contra problemas. Este ainda oferece excelentes relatórios

e a possibilidade de interação visual com dados armazenados previamente. Todos os relatórios

e estatísticas, bem como parâmetros de configuração, são acessados através de uma interface

Web, possibilitando o acesso a partir de qualquer lugar.”.

2.5.1 Arquitetura.

O Zabbix traz um pacote de ferramentas propicias para melhoras do monitoramento

de redes.  Tem seu funcionamento  baseado no servidor-agente e  permite  que mais  de um

servidor execute ao mesmo tempo, ou seja, redundante. Segundo (Zabbix, 2014) e (OLUPS),

a solução Zabbix é composta por cinco elementos como ilustrado na figura 09: Servidor: é o

componente central da arquitetura para os quais agentes reportam dados de disponibilidade e

estatísticas. Nele ficam guardadas todas as configurações e dadas estatísticos e operacionais.

O  componente  servidor  está  envolvido  principalmente  em  coletar  e  gravar  dados,
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disponibilizar  mecanismos  de  alerta  e  visualização  de  dados.  Database  Storage,

armazenamento  em  banco  de  dados:  Local  físico  para  o  armazenamento  de  dados,

componente banco de dados relacional que armazena e relaciona os dados em tabelas.  Web

interface, interface em HTML: Interface web provida para dar acesso ao servidor  Zabbix.

Proxy: componente opcional para o monitoramento distribuído. O Proxy pode coletar dados

de disponibilidade e desempenho a favor de um servidor Zabbix. Agent: agentes Zabbix são

componentes instalados para monitorar servidores de rede, coletando dados de seus recursos e

aplicações locais, e enviá-los para servidor Zabbix.

Figura 09. Interação entre serviços e ferramentas associados ao framework Zabbix.

Fonte: OLUPS, 2010

A comunicação entre gerente e gerente pode ser de forma ativa ou passiva. Na forma

passiva, o agente envia os dados ao  Server sobre demanda, ou seja, só envia os dados de

acordo com a intensidade e o tipo de requisição feita pelo Server. Na forma ativa, o agente

envia ao Server uma lista de itens suportados e o Server devolve uma resposta contendo os

nomes dos itens dos quais o Server deseja ser notificado. A partir daí o agente envia ao Server

dados referentes aos itens escolhidos, mostrado na figura 10.
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Figura 10. Comunicação entre o agente e servidor Zabbix

Fonte: ALEXEI VLADISHEV, 2010

O servidor  Zabbix pode  obter  dados  dos  alvos  a  serem monitorados  através  de

diversos meios. Segundo (Zabbix, 2014) e (OLPUS, p.9), estes são alguns métodos de coleta

de  dados:  Via  SNMP,  IPMI,  e  monitoramento  JMX,  para  máquinas  Java;  Checagem

customizada (através do uso de programação com Scripts); Instalação de agentes nativos em

sistemas operacionais baseados em UNIX ou Microsoft Windows®; Monitoramento WEB,

verificando os códigos de respostas às requisições feitas a servidores HTTP; Através de dados

passados por agentes e Proxy' s Zabbix.

Recursos importantes do  Zabbix foram utilizados na confecção do integrador, tais

como a possibilidade de criação de um item especifico, fazer o monitoramento com uso de

gráfico, além de ter seus resultados gravados em um banco e poder atrelá-lo a uma trigger.

A  tradução  correta  para  trigger para  português  é  gatilho,  embora  seja  uma

aproximação  do sentido,  a  comunidade  optou  por  manter  o  termo original.  Seu conceito

remete a banco de dados e esta nomenclatura foi adotada para a execução automatizada de

procedimentos  sempre  que  um  evento  acontecer,  ou  seja,  as  triggers são  como  limites

configuráveis para representar situações que se deve estar atentos. (OLUPUS, 2010).

Por não possuir um recurso nativo, em seu agente, foi necessário passar o valor que

estava sendo monitorado via user parameter. Com user parameter podemos mover um script

a partir do servidor para a máquina cliente via agente. (DALLE VACCHE, 2013).

O  Zabbix  server  é  uma  combinação  de  um  banco  dados,  que  vai  guardar  a

configuração do Zabbix, resultados de monitoramento entre outros dados, uma linguagem que

formata os dados do banco relacional para que seja mostrado ao usuário, e um front WEB que
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faz a intercomunicação do usuário com os dados. De forma generalista o servidor Zabbix é

concebido  conforme  a  figura  11.  Esta  organização  funcional  do  Zabbix  viabilizou  a

comunicação para o monitoramento com OpenVAS.

Figura 11. O Zabbix server funciona utilizando um banco de dados, uma linguagem de programação e um front web.

Fonte: Autor
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3 METODOLOGIA

A premissa  inicial  deste  trabalho  foi  confeccionar  um  agente  intermediário  que

conseguisse realizar a comunicação entre o Zabbix e OpenVAS. Foram desenvolvidos dois

scripts,  sendo  o  conjunto  chamado  de  integrador  para  um  melhor  entendimento,  que

concatenassem atividades em ambas as ferramentas. O primeiro script captura o resultado do

Discovery  do Zabbix,  transforma os  dados em um comando XML, que é  passado para o

OpenVAS, cria os alvos, cria a política de escaneamento e inicia o escaneamento. O segundo

script serve  para  coletar  os  dados  do  escaneamento.  Informando  ao  monitor.  O esquema

comunicação enfatizando as ferramentas e apresentando o integrador é mostrado na figura 12

Figura 12. Funcionamento dos scripts e a comunicação enfatizando as ferramentas.

Fonte: Autor

Os passos exibidos na figura anterior para um melhor detalhamento foram divididos
em fases. A figura 13 traz todas as fazes juntas para um posterior desmembramento 

Figura 13. Esquema de integração ênfase processos.

Fonte: Autor
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3.1. FASE 1 – DESCOBERTA DOS ALVOS

A primeira fase da integração corresponde no mapeamento dos alvos pelo Zabbix e a

criação do conjunto  de  máquinas encontradas.  O qual  será transmitido  para o OpenVAS.

Conforme esquematizado na figura 14.

Figura 14 Esquema da primeira fase.

Fonte: Autor

3.1.1 Mapeamento dos alvos

O  funcionamento  inicia  com  o  uso  da  ferramenta  DISCOVERY solicitada  pelo

operador na qual se pode escolher a regra de escaneamento, e o faixa de ip que será realizada

o mapeamento. O primeiro passo da integração é a descoberta dos ip’s das máquinas alvos. A

ferramenta Discovery do Zabbix é acionada, e a partir dela pode-se fazer um ajuste no modo

que a mesma vai realizar a descoberta destes  ip's. Existe uma modalidade de descoberta de

rede, chamada de low-level-discovery,  na qual pode-se fornecer parâmetros mais específicos

para o  Discovery, tais como: localizar partições nas máquinas, padrões de funcionamento e

etc.,  e a  partir  destes criar  a lista de alvos.  Entretanto essa possibilidade não foi  alvo do

estudo.  Para  o  estudo  foi  utilizado  o  Discovery,  o  qual  pode fazer  uso  das  seguintes

ferramentas:  SSH,  LDAP,  SMTP,  FTP,  HTTP,  POP,  NNTP,  IMAP,  TCP,  Zabbix  agent,

SNMPv1 agent,  SNMPv2  agent,  SNMPv3  agent,  ICMP  ping, este  último  utilizando  a

ferramenta de busca  Fping. O administrador solicitara um mapeamento a uma determinada

faixa de rede,  então o Zabbix mandará uma mensagem ICMP e registrará os alvos que a

responderam, criando assim, a lista de alvo para o escaneamento de vulnerabilidades. A figura

15  mostra  o  front  Zabbix  para  a  solicitação  do  Discovery.  Nome:TesteCasa,  faixa  de  ip

192.168.25.1-254, utilizando icmp para a descoberta. 
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Figura 15. Criação da regra de Discovery que criará o conjunto de alvos.

 Fonte: Autor

A figura 16 exibe o resultado do Discovery, onde pode-se verificar a presença das

maquinas que foram detectadas via icmp.ping.

Figura 16 Resultado da busca por alvos Zabbix.

Fonte: Autor

Com os alvos detectados pelo Zabbix, o próximo passo é migra-los para o OpenVAS.

Este passo é feito acionando o script listip (ver anexo A) mas antes de utiliza-lo foi necessário

criar o acionamento. O ambiente criado para implantação deste sistema contempla os serviços

funcionando  na  mesma  máquina.  O  procedimento  a  seguir  foi  desenvolvido  para  esta

situação. 
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O script listip será acionado via Zabbix agent e o seu resultado será enviado via user

parameter.   Para isto é  necessário configurar o agente do Zabbix para aceitar  o envio de

comandos remotos. No arquivo zabbix_agentd.conf, altere a opção EnableRemoteCommands

da opção 0 para opção 1 habilitando o envio de comandos pelo Zabbix-agent.

Figura 17. Configuração do Zabbix agente para receber comandos remotos.

Fonte: Autor

Próximo passo é configurar o user parameters para enviar o comando para o agente.

O  user parameters é configurado no Zabbix. Para que o  user parameters possa funcionar

corretamente configura-se o Zabbix para executar comandos de acionamento dos scripts como

root, para isso configura-se o arquivo /etc/sudors, adicionando as seguintes linhas ao fim do

arquivo, como mostrado na figura 18. Lembrando que este arquivo tem um editor próprio,

sendo necessário utilizar o comando visudo.
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Figura 18 Configuração do arquivo sudoers, para rodar os scripts como sudo.

Fonte: Autor

Deve-se  em  seguida  criar  o  arquivo  userparameter_listip.conf,   na  pasta

/etc/zabbix/zabbix_agent.d e edita-lo conforme a figura 19. A configuração do user parameter

associa o comando a um item que deverá ser criado com a mesma sintaxe que aparece neste

arquivo.

Figura 19. Configuração do user parameter.

Fonte: Autor

Com os comando configurados criou-se um acionamento via  script no Zabbix. Na

aba administrador – script- novo script. O comando a ser inserido no script é o mesmo que

será realizado no agente. Salientando que o acionador deste teste será uma trigger do Zabbix,

ou do próprio OpenVAS. A figura 20 mostra a configuração do novo script que foi concebido

para executar a criação, configuração e execução dos escaneamento.
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Figura 20. A configuração do script feita no zabbix.

Fonte: Autor

O acionamento será feito na aba map, onde ao passar o mouse por sobre o ícone do

host irá aparecer uma caixa de opções. Como mostrado na figura 21.
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Figura 21. Ícone antes da criação do script Escaneamento

Fonte: Elaboração própria

3.1.2 Criação do arquivo de alvos.

Com o termino  do  Discovery, função  nativa  do  Zabbix,  os  ip's  encontrados  são

armazenados em uma tabela no banco de dados MySQL. O scritp  listip extrai os estes valores

e os formata para que o OMP possa entende-los. A construção de uma nova versão do Zabbix

a estrutura de dados da tabela Zabbix poderá alterada, e com isso a consulta realizada a partir

destas sintaxes deixarão de funcionar. A figura 22 mostra a parte do script listip responsável

por fazer a consulta ao banco Zabbix e formata-la em um comando para o OMP. Nesta figura

pode-se observar os comandos SQL relativos a ultimo  Discovery  realizado. A variável HID

recebe o identificador do último Discovery. A variável  NAME recebe o nome desta regra de

Discovery. Depois disto é feita a consulta para todos os alvos sob esse nome e é gerando um

arquivo temporário com a lista dos alvos com estas características em /tmp/loglist
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Figura 22. Os comandos de consulta SQL para a formação dos alvos do OMP.

Fonte: Elaboração própria

3.2 FASE 02 - CRIAÇÃO DOS ALVOS 

Nesta fase foi feita a criação de alvos a partir dos dados recebidos da consulta ao

banco SQL do Zabbix e definida a política de escaneamento para o scanner. Como ilustrado

na figura 23. O integrador vai formatar estes dados para repassa-los para o OMP na forma de

um comando XML.

Figura 23.  O integrador recebe os dados do Zabbix, cria uma lista de alvos e determina a política de escaneamento a ser

utilizada pelo scanner do OpenVAS.

Fonte: Elaboração própria

3.2.1 Modificação do script com os alvos

A criação dos alvos é feita associando um nome a um ip, ou uma faixa de ip’s, e é

realizada pelo script listip. Este recebe o nome da regra da última regra de  Discovery e a
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associa aos ip’s das targets (alvos), além de coletar os dados ele formata-os para que possam

ser inseridos nos comandos XML de configuração do OMP. A Figura 24 mostra a sessão do

script onde é acionando a criação de alvos para o OMP. A variável $NAME recebe o nome da

última regra de Discovery no banco, e a lista de ip’s vem do arquivo list, que foi criado para

receber a consulta feita na sessão anterior. E o resultado deste comando é enviado para o

arquivo  /tmp/p101.  Um hash que representará esse conjunto de alvos criados. Esse hash é

denominado de hash da target.

Figura 24. Sessão do script listip que cria os alvos para o OpenVAS

Fonte: Elaboração própria

3.2.2 Definição de Política de Escaneamento

O OpenVAS traz a possibilidade de quatro tipos de escaneamento pré-configuradas,

além de ser possível criar outras política de escaneamento a partir um arquivo XML contendo

os  atributos  definidos  pelo  protocolo  OMP.  A  figura  25  exibe  as  possibilidades  pre-

configuradas  de políticas  de escaneamento  e  seus  respectivos  identificadores  (hash’s).  No

estudo a política utilizada foi a política  fast and full,  que escâneia rapidamente portas para

descobrir  informações  sobre  seus  serviços,  contudo,  não  realiza  testes  que  possam

comprometer a integridade do alvo, por este motivo foi a escolhida com  default para este

trabalho. Existe também a possibilidade de configuração da política de escaneamento. Em

caso de ambiente de teste pode ser utilizada a politica full and deep, uma vez que não haverá

problemas nestes ambientes se a máquina alvo for avariada. 

Figura 25. Políticas de escaneamento e seus identificadores.

Fonte: Elaboração própria
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3.3 FASE 03 – CRIAÇÃO DAS TAREFAS

Após criar os alvos e definir a política de escaneamento. O  script cria a tarefa de

busca, preparando o conjunto de  máquinas encontradas para serem escaneadas pela política

configurada 

3.3.1Criação das Tarefas

Após determinar a política de escaneamento e os alvos, o OMP gera um identificador

para  o  escaneamento,  um  hash,  em  caso  de  sucesso,  havendo  qualquer  problema  de

configuração  durante  o  processo,  o  hash  não  será  criado.  Cada  alvo  criado  recebe  este

identificador único, mesmo que uma máquina seja indicada como alvo mais de uma vez esta

nunca  irá  receber  o mesmo  hash.  Este identificador será importante  para  criação da  task

(tarefa).  A figura 26 mostra a sessão do  script responsável pela criação da task. A variável

$NAME será a mesma da criação dos alvos, com o objetivo de facilitar a associação dos alvos

com a tarefa, $TASPIP é o identificador da política do escaneamento, e a variável $TASUID é

o identificador dos alvos criados anteriormente. A saída desse comando resulta em um hash

que vai identificar a tarefa e vai ser armazenado no arquivo /tmp/resptask

Figura 26. Sessão do script listip responsável pela criação da task.

Fonte: Elaboração própria.
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3.4 FASE 04 - ESCANEAMENTO

Com as configurações definidas e o conjunto de alvos criado inicia-se a fase 04 onde

ocorre o escaneamento propriamente dito.

Figura 27. Escaneamento dos alvos a partir da máquina OpenVAS.

Fonte: Autor.

3.4.1 Escaneamento das máquinas alvo

 O  acionamento  do  scanner  é  feito  pelo  script através  do  comando  omp  –  S

<identificador da tarefa>, como mostrado na figura 28. Quando é acionando o escaneamento

o script inicia todas as tarefas anteriores. Um arquivo /tmp/targ recebe o resultado da consulta

feita pelo comando omp –G, o qual fornece o identificador de todas as tarefas criadas.

Figura 28. Sessão do script que aciona o scanner de vulnerabilidades.

 Fonte: Autor

Inicia-se a varredura das portas em busca dos serviços. Fazendo o uso do  hash de

identificação da  task o  script listip solicita o início do escaneamento. Para esta atividade o

OMP devolvera outro hash que será o identificador do relatório como mostrado na figura 29.

O OMP mostra o identificador da tarefa, o estado da tarefa e o nome associado a mesma. 
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Figura 29. A figura 29 mostra o estado da busca e suas características.

Fonte: Autor

3.5 FASE 05 - RELATÓRIOS

Com o escaneamento pronto, é criando um relatório de vulnerabilidades encontradas.

3.5.1 Relatório de Vulnerabilidades

Após  ser  criado  o  escaneamento  traz  um  relatório  sobre  as  vulnerabilidades

existentes na task. Classificando-as em: alta, média, baixa, e log.  Como exibido na figura

30.  A figura  mostra  informações  sobre  o  identificador  do  escaneamento,  o  seu  estado,

vulnerabilidades:  altas,  medias,  baixas,  logs  e  a  data  de  acionamento  do  escaneamento.

Algumas destas informações do relatório serão utilizadas para o log que será passado para o

monitoramento do Zabbix.

Figura 30. Resultado do escaneamento.

Fonte: Autor

Os dados do escaneamento são tratados pelo script vul.sh que formata os dados do

escaneamento e os escreve em forma de texto para ser repassado para o Zabbix. Este  script

está na integra no anexo A. A figura 31 traz a sessão do script que realiza a consulta ao OMP e

o repassa para o Zabbix. Para exibição no quadro de log do Zabbix, o arquivo foi formatado

para  um  formato  mais  amigável,  organizado  por  tabela,  com  as  seguintes  informações:

44



VARREDURA,  CATEGORIAS  DE  VULNERABILIDADES:  ALTA,  MÉDIA,  BAIXA,

LOGS, além de registro de data.

Figura 31. Sessão do script vul.sh que trata os dados do OMP para o Zabbix.

Fonte: Autor

O arquivo de saída para o Zabbix possui a formatação mostrada na figura 32. Está

organizado na forma de uma pequena tabela para ser exibida na sessão de monitoramento do

Zabbix.

Figura 32. Formato enviado ao Zabbix do relatório de vulnerabilidades.

Fonte: Autor

O Zabbix compara o resultado com o último armazenado, em caso de discordância,

uma trigger configurada, esta ativará um alarme de vulnerabilidade na tela de administração,

além  disto,  o  Zabbix  manterá  um  banco  com  os  dados  de  todos  os  resultados  dos

escaneamentos. Primeiro passo para a construção da trigger: Criar o item para a trigger. O

item que vai ser monitorado com a trigger não vai ser a tabela retornada pelo  script, e sim
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uma comparação do  checksum do arquivo com o valor atual, em caso de mudança no item

monitorado a trigger vai acionar. Fato que ocorrerá tanto para o acréscimo de vulnerabilidades

como para o decréscimo. A figura 33 mostra a tela de criação do item. O item foi concebido

como dito anteriormente para verificar as alterações do arquivo /opt vuls/saída. Para fins de

monitoramento o valor de intervalo entre a coleta de dados foi baixada para um minuto.

Figura 33. Criação do item vulnerabilidades.

Fonte: Autor

Após a criação do item deve-se associar uma trigger ao mesmo. A trigger foi criada

conforme mostrado na figura 34. 

Figura 34. Configuração da trigger.

Fonte: Autor
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A variação do arquivo saída irá acionar a trigger, alertando o administrador na tela

principal do Zabbix com uma mensagem de Disaster como mostrado na figura 35.

Figura 35. Alerta de vulnerabilidade na tela principal do Zabbix.

Fonte: Autor

Fonte: Elaboração própria

Além do acompanhamento pela tela principal os dados anteriores aparecerão para o

acompanhamento  da  opção  DASHBORD   LASTDATA como  mostrado  na  figura  36.

Estando disponível uma customização da pesquisa dos dados, podendo-se alterar o período e

o intervalo das observações.
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Figura 36. O dashboard com as verificações anteriores.

Fonte: Autor
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4 RESULTADOS

A solução  foi  testada  em  um  ambiente  virtualizado,  controlado,  com  máquinas

configuradas  com vulnerabilidades  conhecidas,  e  um servidor  que  continha  a  ferramenta

Zabbix e  o  OpenVAS.  O  escaneamento  criado  no  Zabbix foi  configurado  para  fazer  à

descoberta usando o protocolo ICMP (Fping), que localizou todas as máquinas, com o fim do

scanner foi acionado o script listip, executado com sucesso, mostrando na tela do promtp de

acompanhamento a criação de todos os hash’s e o início do escaneamento, imediatamente o

Zabbix começou a sinalizar o recebimento do log de relatório, com o término do scanner o

Zabbix já apresentava a mudança no item do  map, indicando o funcionamento da  trigger,

demonstrando a existência de vulnerabilidades no scanner.

No contexto em que foi  executado,  uma rede /22,  onde foram encontrados vinte

alvos, o sistema demorou 35 minutos entre a descoberta dos alvos e o retorno dos resultados

ao  Zabbix.  Entretanto  a  rotina  de  utilização  difere  de  uma  rede  para  outra  devido  à

complexidade e tamanho da rede em uso. Contudo, se esta tarefa fosse executada de forma

manual em uma rede com o mesmo número de alvos,  a tarefa seria feita com um tempo

semelhante ao do sistema. A diferença seria a longo prazo, porque com o monitoramento

manual o administrador precisaria fazer a conferencia resultado por resultado, o que para uma

rede  com 20 redes  /22 seria  um gasto de tempo considerável.  Mesmo com o recurso do

OpenVAS de agendamento de escaneamento, esta tarefa levaria pelo menos 8 horas, pelo fato

da ferramenta testar todas as máquinas ativas da rede, tarefa que foi reduzida a uma hora com

a descoberta dos servidores pelo Zabbix. Com a lista de alvos otimizada, o OpenVAS teve seu

tempo  de  atividade  reduzido.  Outro  fato  importante  é  ter  o  alerta  na  tela  do  Zabbix,

centralizando os alertas.
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5 CONCLUSÃO

A solução de monitoramento de vulnerabilidades funcionou de forma satisfatória,

relatando a ocorrência de vulnerabilidades para os hosts que estava monitorando, através do

acionamento  da  trigger configurada  e  a  tela  de  monitoramento  indicou  a  descoberta  da

vulnerabilidade.  Demonstrando  que  foi  possível  realizar  a  integração.  Sendo  prática  e

dinâmica,  sem  dúvida  uma  boa  possibilidade  para  o  monitoramento  de  ameaças  e

vulnerabilidades.  Mostrou  grande  flexibilidade,  devido  à  possibilidade  de  escaneamentos

específicos com base em serviços como em redes, podendo criar escaneamentos precisos para

várias sub-redes. Outro fator é o monitoramento e atualização do banco de vulnerabilidades

automaticamente,  dando  mais  tempo  para  o  gestor  se  preocupar  com  decisões  mais

estratégicas e um melhor combate de ameaças.

Este  trabalho  abre  um  leque  de  possibilidades  para  futuros  trabalhos  onde  a

integração entre ferramentas solucione problemas, ou outras integrações a partir desta, como

por exemplo a adição de um IDS e um firewall  a esse sistema, formando um sistema de

detecção e resposta a incidentes automatizado.
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6 ANEXO

Scripts.

Listip

#!/bin/bash
#Comando para encontrar a ultmia linha do discovery.
HID=`mysql -u zabbix -pzabbix -e "use zabbix;select dcheckid  from dservices order by dserviceid desc limit 1;"| tail -n1`

echo $HID "IDENTIFICAÇÃO"

NAME=`mysql -u zabbix -pzabbix -e"use zabbix;select name from drules where druleid = (select druleid from dchecks whe-
re dcheckid = $HID);" | tail -n1`

echo $NAME "NOME"

echo `mysql zabbix -u zabbix -pzabbix -e"use zabbix; select ip from dservices where dcheckid = $HID ;"| sed ' 1d'` > /tmp/lo-
glist

sed 's/ /,/g' /tmp/loglist > /tmp/list

cat /tmp/list

# Esta parte do script é para criar um target ou uma lista de target usando o OMP.
# Os comando OMP são passados via XML.

omp -X  "<create_target>
        <name>$NAME</name>/
        <hosts>`cat /tmp/list`</hosts>
        </create_target>" > /tmp/pl01

TASUID=`cat /tmp/pl01 |sed 's/"/*/g' | cut -d"*" -f2 | sed '1s/^/"/;1s/$/"/;s/\n/ /g'`

echo $TASUID "numero da TASK"

omp -g > /tmp/tip

TASTIP=`cat /tmp/tip | head -2 | tail -1 | cut -d" " -f1 |sed '1s/^/"/;1s/$/"/;s/\n/  /g'`

echo $TASTIP

sudo omp -X "<create_task>
                <name>$NAME</name>
                <comment>gerado pelo listip</comment>
                <config id=$TASTIP/>
                <target id=$TASUID/>
                </create_task>" > /tmp/resptask

SCANUID=`cat /tmp/resptask|sed 's/"/*/g'| cut -d"*" -f2 | sed '1s/^/"/;1s/$/"/;s/\n/ /g'`

echo $SCANUID "UID do scan"

sudo omp -G | cut -d" " -f1 > /tmp/targ

while read line
do
echo $line
       sudo  omp -S $line
done < /tmp/targ
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vul.sh

!/bin/bash

#ESTE  SCRIPT MOSTRA AS  VULNERABILIDADES  ENCONTRADAS  DE  FORMA ORGANIZADA EM  UMA

TABELA DO TIPO

# VARREDURA             |        ALTA    |       MEDIA |         BAIXA |         LOGS

sudo omp -G | sed 's/Done/*/g;s/  //g; s/ //g'|cut -d"*" -f1 > /opt/vuls/saida1

echo "=======================RESULTADOS DOS SCANEAMENTOS===================="

printf "%0s %10s  %10s  %10s %10s %10s \n" VARREDURA  ALTA MEDIA BAIXA LOGS DATA

while read line

do

printf  "%0s %10s %10s %10s %10s \n "`omp -G  $line |head -1| sed 's/Done/*/g'| cut -d"*" -f2`  `omp -G $line |tail -1| sed

's/Done/*/g;s/  /*/g;s/ /0/g' |cut -d"*" -f5-10| sed 's/*/ /g'`

done < /opt/vuls/saida1
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