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Proteção de IP por Origem 
em ambiente Mainframe 

Objetivo 

Oferecer uma solução para que grupos de logins só possam acessar o ambiente 

mainframe da sua origem de trabalho, incluindo a customização de rotina de carga 

no RACF, dos logins em seus grupos de  usuários específi cos. 

Necessidade

Empresas que sofrem ataques maciços de “BRUTE FORCE” em seu  ambiente 

Mainframe, bem como a utilização de logins e senhas em  operações maliciosas, 

originadas de logins de seus usuários (internos e externos), assim como de 

parceiros externos, porém utilizados fora de sua origem.

Além deste cenário, possíveis fraudes do tipo “cancelamento ou contestação de 

pagamentos”, por meio de acessos aos sistemas não convencionais 

(desconhecidos), podem exigir a necessidade de rastreabilidade dessas ações, 

de forma a prover informações para desenvolvimento de recursos de proteção 

sobre os pontos de falha existentes e gerar evidências de fraudes, fornecendo 

material sufi ciente para responsabilizar os agentes fraudadores. 

Veja em “Soluções complementares”

Solução

Esse serviço atende as necessidades de implementação de um controle de acesso 

às aplicações TN3270, por grupos de usuários que estejam fora de seu ambiente 

nativo, restringindo seus acessos a aplicações de negócios específi cas, assim como 

facilidades ou restrições de executar comandos atribuídas aos seus perfi s.

O serviço engloba parametrizações nos ambientes TCP/IP, VTAM e no RACF do 

mainframe IBM, criando um controle sobre grupos de usuários autorizados a dar 

Login somente em sub-redes IP específi cas.

Quando implementado, o usuário de uma determinada região, fi lial, departamento, 

ou centro de custo que toma para si, de forma desautorizada, as credenciais de 

acesso de outro usuário (que esteja fora do Pool de LU’s), tem sua tentativa de 

acesso declinada, já que será identifi cada uma inconsistência daquele acesso fora 

do pool de terminais de origem.



Av. Presidente Wilson, 

231 - 14° andar - Centro

Rio de Janeiro - RJ

Cep: 20030-905

Tel: 55 (21) 3554-6652

info@workers.com.br

www.workers.com.br

S
o

lu
çõ

es
 W

o
rk

er
s

Proteção de IP por Origem 
em ambiente Mainframe 

Recursos e benefícios do serviço 

O resultado é a garantia na segurança do acesso, de forma que os 

usuários cadastrados nesses IPs de origem só acessarão aplicações de 

negócios dentro do domínio de suas instalações físicas. 

Arquitetura 
da solução

Nas defi nições dos TCP/IPs um range de 

endereços IP deve ser associado a seu 

respectivo POOL de LU’s.

O conceito de segurança nessa 

implementação está baseado na 

Confi guração nos 
ambientes TCPIP

As confi gurações dos TCPIP’s envolvidos 

na solução devem permitir esta 

associação entre os range de endereços 

IP’s e o POOL de LU’s do serviço 

TN3270.

Confi guração no RACF

Uma vez estando associadas no TCPIP o range de IP address com suas 

respectivas LU’s, será de responsabilidade do RACF validar os usuários que podem 

acessar aquele Pool de LU’s.

Todas as tentativas de acesso por usuários que não estão autorizados a utilizar 

aquele pool de LU’s terão seu pedido de abertura de sessão negado.

existência de grupos distintos de pool de LU’s, sendo que cada grupo de LU’s 

existentes na confi guração dos TCPIP’s e VTAM, estão associados a um grupo de 

usuários no RACF, que podem acessar apenas as LU’s de seu grupo.
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Proteção de IP por Origem 
em ambiente Mainframe 

Soluções Complementares

Audit-TN 
Solução para rastreamento e auditoria do ambiente de Mainframe que registra todas 

as atividades dos usuários da rede, fornecendo evidências dessas ações e a 

reconstrução de cada tela acessada.

A equipe de Segurança e Auditoria receberá alertas (em tempo real) relativos a 

padrões de atividades e comportamento suspeitos, utilizadas pelos usuários, para 

que as ações pertinentes ao processo de investigação daquele evento sejam 

iniciadas de imediato.

A solução Audit-TN oferece recursos para uma auditoria confi ável sobre as ações 

suspeitas de usuários, evidenciando fraudes. Não requer especialistas em 

mainframe, além de não ser intrusiva e nem adicionar tráfego na rede - consome 

ZERO MIPs no mainframe.

Como resultado, essa solução permite a rastreabilidade total do ambiente TELNET 

3270 para que seja possível pesquisar informações que confi gurem desvios da 

normalidade, reproduzir qualquer sessão fi elmente, tela a tela, com as cores e 

sequências de teclas pressionadas pelo usuário, gerar alertas e, desta forma, obter 

evidências que comprovem qual a estação de origem, hora e local ocorreu um 

desvio da normalidade.

Maiores detalhes da solução estão disponíveis em:

http://www.workers.com.br/produtos/seguranca/audittn.htm

Cross Platform Audit (CPA)
Coleta, integra e arquiva logs de auditoria de Servidores de diferentes plataformas, 

incluindo mainframe. Uma vez coletados, os dados são transferidos 

automaticamente através de conexão segura ao banco de dados do CPA onde 

podem ser analisados e monitorados. Além disso, relatórios e alertas podem ser 

emitidos de acordo com fi ltros personalizados para o ambiente.

A utilização do CPA em conjunto com o serviço, permitirá que, através dos 

eventos de SMF do RACF, seja agregada monitoração e geração de alertas por 

conta destas tentativas inválidas. Além disso, o processo de localização da origem 

das tentativas frustrada é facilitado.

Maiores detalhes da solução estão disponíveis em: 

http://www.workers.com.br/produtos/seguranca/CPA.html


