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SOFTWARE DE ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E SUGESTÕES PARA 
CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WEB APACHE. 

 
1. RESUMO 

 
É comum que algumas empresas se responsabilizem pela sua própria manutenção 

e configuração dos servidores, devido ao despreparo dos administradores algumas 

configurações acabam restringindo sua funcionalidade. Com isso, este projeto visa à 

criação de uma ferramenta que analise toda parte de configuração de um servidor 

no caso o Servidor APACHE, auxiliando os administradores a realizar configurações 

corretas. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
As aplicações para servidores executam sobre servidores WEB, que em geral 

permitem configurações que restringem e determinam sua funcionalidade. 

Principalmente em servidores dedicados ou semi-dedicados, onde a própria 

empresa é responsável pela manutenção e configuração dos servidores, com isso 

pontos vulneráveis nesse cenário são comuns e podem ser explorados por ações 

maliciosas para acessar ou danificar o sistema. 

Segundo FERREIRA, toda informação é um ativo que, como qualquer outro ativo 

importante, tem um valor para a organização e, consequentemente, necessita ser 

adequadamente protegido. 

A criação de um analisador de configurações em servidores pode ajudar o 

administrador a encontrar falhas na fase de configuração. Neste contexto, o projeto 

visa na criação de um software que analise toda parte de configuração de um 

servidor Web, no caso o Servidor Apache feito em Java, assim apresentando 

soluções para o administrador. 

 
3. OBJETIVOS 

 
Neste contexto, está sendo desenvolvido um software de análise de configurações 

do Servidor Web Apache, sabendo que este é um dos mais utilizados para esse fim. 

O intuito é oferecer por meio de um sistema de sugestões as configurações 

consideradas adequadas para um determinado ambiente. 

 
4. METODOLOGIA 



O projeto é dividido em três fases principais que contemplam a pesquisa de 

trabalhos correlatos e tecnologias, o projeto e desenvolvimento do software e 

avaliação dos resultados por meio de testes que tem como foco principal a análise 

de usabilidade da ferramenta como instrumento para auxiliar administradores de 

servidores WEB a instalar e implantar serviços WEB com segurança e para avaliar 

os resultados será crido um sistema de sugestões para ajudar na configuração do 

arquivo httpd.conf possibilitando ao administrador uma configuração apropriada. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto está sendo utilizado a IDE (Integrated 

Development Environmen) Netbeans 7.2 que consiste em uma IDE de código-fonte 

aberto. Está sendo utilizado o Banco de dados Derby (Apache Derby). O Apache 

Derby, um subprojeto do Apache, é um banco de dados open source relacional 

implementado totalmente em Java; executa em qualquer Máquina Virtual Java (JVM) 

certificada.O Derby pode ficar praticamente invisível ao usuário final, porque não 

requer administração e executa na mesma máquina virtual Java (JVM) que o 

aplicativo e também incorporado a um aplicativo multiusuário como um servidor 

Web, um servidor de aplicativos, ou um ambiente de desenvolvimento 

compartilhado. 

    No banco de dados será armazenada toda e qualquer informação sobre o apache, 

principalmente seus atributos e valores que contem no arquivo de configuração do 

Apache o “Httpd.conf”. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Neste trabalho, envolve o desenvolvimento de um software para configuração do 

servidor Apache, para isto foi preciso analisar toda a estrutura do arquivo de 

configuração e extrair o maior numero de informações do arquivo httpd.conf. 

Após a análise do arquivo essas informações foram armazenadas no banco de 

dados para facilitar a utilização e recuperação dos mesmos. Em seguida essas 

informações são mostradas em uma interface gráfica, que funciona como um meio 

de interpretação para configuração do arquivo. Após o arquivo ser editado o mesmo 

será salvo no Banco de dados e depois salvo no arquivo “txt”. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Tela de Configuração do arquivo Httpd.conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Repositório de arquivos configurados 
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