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Abstract 

This work considers a multiplatform remediation framework capable of detect, 
prioritize and automatize the recover of the machines customers in a local 
computer network. The system offers a web services access interface, that can 
be used by other services acting specifically in the implantation of security 
politics. 
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Resumo 

Este trabalho propõe um arcabouço multiplataforma de remediação capaz de 
detectar, priorizar e automatizar a recuperação de máquinas clientes em uma 
rede local. O sistema oferece uma interface de acesso via web services, que 
pode ser utilizada por outros serviços que atuem especificamente na 
implantação de políticas de segurança. 
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1. Introdução 

Encontrar e corrigir vulnerabilidades em sistemas de rede é uma tarefa difícil e 
onerosa, especialmente em grandes redes, onde os computadores geralmente 
encontram-se distribuídos em diferentes localidades. Este trabalho propõe um 
arcabouço multiplataforma que simplifica a remediação e a atualização de software, 
mantendo o sistema em conformidade com as políticas de segurança da empresa. 



  

A solução proposta é denominada SRS, (Segmented Remediation System) e 
emprega um modelo cliente/servidor para detectar, priorizar e automatizar a 
remediação das máquinas clientes. Para a validação, foi desenvolvido um protótipo 
do SRS e um módulo cliente para distribuições Linux baseadas em Debian, 
denominado LSS (Linux Security Scanner), capaz de identificar e minimizar riscos 
relativos a ameaças comuns, como vírus de computadores, exploits e spywares [1], 
dentre outros. O SRS oferece uma interface de acesso via web services, [11] que 
pode ser utilizada por outros serviços que atuem especificamente na implantação de 
políticas de segurança [10].  

O restante do artigo é organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve alguns 
trabalhos relacionados ao tema proposto; a seção 3 apresenta a arquitetura do SRS, 
a interação entre seus diversos módulos e a comunicação com o LSS; a seção 4 
relata detalhes da implementação do LSS; a seção 5 descreve os testes para validar 
a solução proposta; por fim, a seção 6 apresenta as conclusões finais e perspectivas 
de trabalhos futuros.   

2. Trabalhos relacionados 

Um serviço de remediação representa todo e qualquer sistema ou software 
responsável por manter hosts (máquinas) de acordo com as políticas de segurança 
estabelecidas pela rede [2]. Em linhas gerais, este serviço é visto como uma base 
para armazenamento de software como antivírus, antispyware, patches de 
atualização de sistemas operacionais, entre outros softwares. Contudo, pode e deve 
ser encarado como um sistema específico capaz de se comunicar com os agentes e 
servidores, sempre visando mantê-los de acordo com as políticas da rede.  

Tipicamente, um serviço de remediação deve atuar em conjunto com algum 
esquema ou serviço de aplicação de políticas, de modo que possa auxiliar o 
processo de autenticação e autorização das máquinas e seus usuários. Além disso, 
esse tipo de serviço pode oferecer suporte quando qualquer atualização de software 
nas máquinas se fizer necessária.  

Atualmente, o número de ferramentas voltadas à varredura de vulnerabilidades é 
reduzido. Nos sistemas Windows, tal fato se deve, basicamente, a características do 
sistema operacional. O Microsoft Baseline Security Analyzer (MSBA) [4] detecta 
problemas de má configuração e atualizações não instaladas relacionadas à 
segurança em máquinas Windows. O MBSA é capaz de fazer varreduras locais e 
remotas. Daisy [3] é um programa que verifica service packs do sistema operacional, 
determina as correções necessárias, efetua downloads e instalações. 

Existem ferramentas multiplataforma (Linux, Windows e outros sistemas) como o 
Nessus [9], que opera local ou remotamente, emprega plugins para implementar 
outras funcionalidades e é altamente escalável. Como diferencial, o Nessus mantém 
uma base atualizadas das mais recentes falhas de segurança, o que permite uma 
rápida resolução de novos problemas.  

3. Arquitetura do SRS – Segmented Remediation System 

A arquitetura do SRS foi projetada para operar através do modelo cliente/servidor. 
Dessa forma, um ou mais clientes LSS podem se comunicar simultaneamente com o 



  

servidor SRS, com o intuito de repassar informações que poderão ser utilizadas na 
aplicação de alguma política por uma entidade externa. A figura 1 representa os 
módulos que compõem a arquitetura do SRS com seus respectivos fluxos de dados. 

 

 

Figura 1. Diagrama da arquitetura SRS 

O modelo de fluxo do SRS segue a seguinte seqüência de passos:  

1. O agente LSS é ativado e inicia a verificação da existência de atualizações de 
segurança ou novas versões dos softwares instalados na máquina. O 
resultado é informado ao servidor SRS via notificação contendo informações 
sobre a identificação da máquina, das atualizações necessárias e do estado 
do firewall. O usuário final da máquina também é avisado.  

2. O SRS atualiza as informações referentes à máquina e as disponibiliza 
através de um web service.  

3. O módulo responsável pela aplicação de políticas se comunica com o SRS 
através desse web service e toma decisões de acordo com as informações 
obtidas. Com base nessas informações, o módulo responsável pela aplicação 
das políticas, decide se a máquina está vulnerável a ataques e/ou infectada 
por um malware.  

4. Em seguida, o módulo aplicador de política ordena ao firewall a ação 
necessária.  

4. Implementação do LSS - Linux Security Scanner 

O LSS é responsável por informar ao usuário local e ao SRS o estado atual dos 
computadores. Isso é feito localmente através de uma varredura completa nas 
máquinas clientes. O objetivo é detectar vulnerabilidades como atualizações 
pendentes de software e drivers de dispositivos, pacotes de segurança e 
informações relativas ao firewall pessoal. Após a verificação, o LSS envia o 
resultado da varredura ao SRS através de uma mensagem XACML encapsulada em 
um socket.  

A troca de informações entre o agente LSS e o servidor SRS emprega mensagens 
em XACML (eXtensible Access Control Markup Language) [5], uma linguagem 
padrão XML capaz de descrever políticas e decisões. O uso de XACML como 
linguagem de comunicação, se deu pela capacidade de prover integração entre 
sistemas que criam políticas de acesso e os que coletam informações necessárias 
para se determinar a aplicação dessas políticas.  

A comunicação entre agente LSS e servidor SRS, é baseada no envio de 
mensagens assíncronas (sem solicitação). Desta forma, foi necessário desenvolver 
uma extensão da linguagem XACML para suportar comunicação assíncrona, a qual 
foi denominada de notificação.  



  

A varredura por atualizações faz uso da biblioteca Apt-front em C++. O LSS foi 
implementado em Java, sendo necessária uma interface JNI (Java Native Interface) 
[8] para permitir chamadas nativas a bibliotecas escritas em C++. Além dos dados 
do cliente (endereços IP e MAC, login, atualizações de softwares e drivers de 
dispositivos, entre outros), um código de autenticação também é enviado para 
validar a máquina junto ao SRS. Os dados de login e endereço IP do servidor SRS 
são configurados durante a instalação do agente e poderão ser modificados através 
da tela de configuração. Tal operação exige autenticação através de senha. Esta 
senha e o código de autenticação são criptografados através dos algoritmos MD5 [6] 
e AES [7] respectivamente. 

O LSS opera como um agente e sua interface de acesso é garantida através de um 
TrayIcon. A figura 2 exibe o ícone do LSS no system tray do linux e a figura 3 
demonstra a tela de informações do LSS relativas à varredura do sistema. 

 

Figura 2. LSS no system tray 

 

Figura 3. Tela de informações do LSS 

5. Cenário de Teste 

Os testes foram realizados utilizando diferentes distribuições Linux, como Debian, 
Ubuntu e Kubuntu. A figura 4 apresenta a topologia de rede do ambiente de teste e a 
figura 5 mostra a lista de atualizações disponíveis exibida pelo agente LSS. 

 

 



  

 

Figura 4. Topologia do Ambiente de Testes 

            

 

Figura 5. Atualizações disponíveis 

6. Validação 

Durante os testes, todas as distribuições Linux utilizadas possuíam o J2SDK 1.6 
instalado. Os testes foram realizados substituindo versões atuais de pacotes 
pertencentes às distribuições linux utilizadas por versões mais antigas e 
desinstalando e/ou desabilitando o firewall dos sistemas. Após a instalação e 
posterior execução, o LSS detectou as opções de atualização e o estado do firewall 
local. Após a detecção, as informações foram enviadas ao SRS, que as armazenou 
e disponibilizou através de um web service, o qual foi consumido por uma aplicação 
responsável pela aplicação de políticas. Ao comparar as políticas previamente 



  

configuradas com os resultados disponibilizados pelo SRS, o aplicador de políticas 
reconfigurou as regras do firewall para bloquear algumas portas da máquina de 
testes a fim de validar a arquitetura proposta e sua implementação. Por fim, após o 
consentimento do usuário local, as atualizações de segurança foram instaladas 
corretamente na máquina onde o teste estava sendo executado e a mesma teve 
suas portas liberadas no firewall pelo aplicador de políticas. 

7. Conclusões 

Este artigo descreve uma proposta de framework (arcabouço) inicial, que pode ser 
utilizado na construção e/ou refinamento dos esforços de segurança em sistemas 
distribuídos. O sistema cumpriu de forma mais que satisfatória o trabalho a que se 
propôs, detectando vulnerabilidades e atuando de forma preventiva sobre as 
mesmas, bloqueando diversas portas das máquinas da rede classificadas como 
vulneráveis. 

A sua arquitetura distribuída e modularizada, contribuiu para seu rápido 
desenvolvimento, já que diversos módulos puderam ser desenvolvidos e testados de 
forma isolada e em paralelo. Essa característica também facilitará a implementação 
de novas funcionalidades e muitos outros itens ainda devem ser considerados e 
efetivamente tratados para implementar um plano de segurança mais abrangente. 
Neste sentido, este trabalho pretende ser estendido para suportar o modelo de 
gerenciamento de pacotes para outras distribuições Linux como Red Hat, 
Mandriva/SuSE que utilizam pacotes no formato RPM. Adicionar funcionalidades 
para detecção de serviços perigosos que estejam sendo executados no computador 
dos usuários como rlogin, chargen e daytime dentre outros. Também seria 
interessante, a implementação de verificações de privilégio de usuários em relação à 
execução de ferramentas que exijam privilégio de administrador como tcpdump e 
netcat. 
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