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INTRODUÇÃO
Sexta-feira, 12 de Maio de 2017 ficou marcado como o dia de um dos maiores ataques informáticos de que há memória. Foram mui-
tas as empresas afetadas em cerca de 179 países e estima-se que cerca de 345 mil dispositivos foram afetados. Os números impres-
sionam e não julgue que o seu equipamento está protegido apenas porque não foi afetado. Veja no How-to como verificar se está de 
facto protegido contra o Wannacry.

Uma vez que o wannacry explora uma vulnerabilidade do sistema que pode ser corrigida com a instalação de um Update -  MS17-
010 – é fundamental que este update esteja instalado.

Tipicamente as organizações possuem sistemas de gestão de updates que lhe podem dar um relatório assertivo sobre os updates 
em falta. Caso não tenha uma solução deste tipo será necessário verificar no dispositivo se os updates estão instalados. 
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O Update é diferente para cada sistema operativo, no exem-
plo seguinte vamos verificar num Windows Server 2008.  Para 
verificar qual o update para outros sistema operativos con-
sulte o boletim de segurança referido anteriormente: 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-
010.aspx

Entre no Painel de Controlo e escolha “Windows Update”



HowTO:
How To: Verifique se os seus sistemas estão protegidos contra o  #Wannacry #Ransomware #EternalBlue

E de seguida “View update history”: Certifique-se que o Update KB4012598 está instalado.
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Em ambiente heterogéneos onde existam muitos computadores e com sistemas operativos diferentes não é fácil e rápido con-
sultar cada um para ver se o update está instalado. Assim, para efetuar uma pesquisa rápida pode utilizar o seguinte script que 
foi utilizado por nós em vários ambientes.

Veja em todas as linhas a  verde que começam por # as indicações sobre o que a linha de código seguinte irá fazer.

# Colocar os IDs dos hotfixes pretendidos para a pesquisa.
[array]$hotfix= “KB4012212”, “KB4012213”, “KB4012598”, “KB4012215”, “KB4012216”, “KB4019472”

# Carrega Função Pending Reboot, para verificar se as máquinas precisam de ser reiniciadas.
Import-Module T:\ki\scripts\rs\Get-PendingReboot.psm1

# Caminho para a OU que queremos listar os objetos “Computer”
$base_pesquisa = “ou=Managed,ou=Workstations,dc=demo,dc=niodo,dc=com”

# $base_pesquisa = “ou=oncloud,ou=KI,ou=Managed,ou=Workstations,dc=demo,dc=niodo,dc=com”
[System.Collections.ArrayList]$WKS_Computers = Get-ADComputer -Filter ‘ObjectClass -eq “Computer”’ -SearchBase $base_pesquisa | Select 
-Expand DNSHostName
# Se quiser excluir alguns computadores coloque nos seguintes campos
$WKS_Computers.Remove(“nome do servidor excluido”)

# Limpar os valores das tabelas, que vão utilizadas para a contrução do ficheiro HTML
$tab_wks = @()
$tab_srv = @()

# Data e Formato
$myDate = Get-Date -Format ‘yyyyMMdd-HHmmss’
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# Caminho do ficheiro de output “Workstations OU”
$output_wks = “$env:userprofile\Desktop\WKS-Hotfix-Install-Report-$myDate.html”
# Escreve na consola o caminho do ficheiro
“Report file will be stored at $output_wks”

# Configurações padrão do ficheiro HTML
$a = @’
<style>
body { background-color:#FFFFFF;
       font-family:Tahoma;
       font-size:11pt; 
     }
td, th { border:1px solid black;
         border-collapse:collapse;
         text-align:center;
         background+color:#e0e0e0;
       }
th { color:#ffffff;
     background-color:#99ADEB;
  text-align:center;
   }
table, tr, td, th { padding: 1px; margin: 0px }
table { margin-left:15px;}
</style>
‘@

# Ciclo de pesquisa para os computadores presentes na OU “Workstations”
foreach ($wks in $WKS_Computers)
{ 
    # Cria uma sessão remota por máquina
    $session = New-PSSession -ComputerName $wks
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    # Caso não se consiga aceder remotamente á máquina via WinRM, acede via DCOM/RPC
    if(!$session)
    {
        # Pesquisa de cada KB/ID em cada máquina. Método DCOM/RPC
        $hotfix_result = get-hotfix -id $hotfix -computername $wks -ea SilentlyContinue
    }
    else
    {
        # Pesquisa de cada KB/ID em cada máquina. Método WinRM
        $hotfix_result = Invoke-Command -Session $session -scriptblock {get-hotfix -id $Using:hotfix -computername $Using:wks -ea 
SilentlyContinue}
    }
   
    # Converte resultados em formato Texto. 
    [string]$hotfix_result_ID = $hotfix_result.HotFixID
    # Ordena os resultados
    $hotfix_result_description = $hotfix_result.Description | Sort-Object -Unique
    # Converte resultados em formato Texto.    
    [string]$wks_err = $Error[0]
    # Converte resultados em formato Texto. Caso queiramos listar quem instalou cada update. 
    [string]$hotfixInstalledBy_result = $hotfix_result.InstalledBy
    # Verificação se a máquina necessita de ser reiniciada
    $pending_reboot = Get-PendingReboot -Computer $wks
    # Condição que altera os valores de “True” para um “X” e de “False” para um valor em branco. Para facilitar a visualização e interpretação 
dos resultados.
    if ($pending_reboot.WindowsUpdate -eq “True”)
    {
        $pending_reboot_result = $pending_reboot.WindowsUpdate | ForEach-Object {$_ -replace ‘True’, “X”}
    }
    else
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    {
        $pending_reboot_result = $pending_reboot.WindowsUpdate | ForEach-Object {$_ -replace ‘False’, “”}
    }      

    # Cria a variável onde irão ser colocados os resultados por linha (Máquina)
    $objet_wks = new-object Psobject 
    # Preenchimento da da linha com os cinco campos, “Workstation Name”, “Hotfix Description”, “HotfixID”, “Erro”, “Pending Reboot”
    $objet_wks | Add-member -Name “Workstation Name” -Membertype “Noteproperty” -Force -Value $wks
    $objet_wks | Add-member -Name “Hotfix Description” -Membertype “Noteproperty” -Force -Value $hotfix_result_description
    $objet_wks | Add-member -Name “HotfixID” -Membertype “Noteproperty” -Force -Value $hotfix_result_ID
    #$objet_wks | Add-member -Name “InstalledBy” -Membertype “Noteproperty” -Force -Value $hotfix_result.InstalledBy
    $objet_wks | Add-member -Name “Erro” -Membertype “Noteproperty” -Force -Value $wks_err
    $objet_wks | Add-member -Name “Pending Reboot” -Membertype “Noteproperty” -Force -Value $pending_reboot_result
    
    # Adiciona e incrementa os resultados, por linha (Máquina) a uma tabela
    $tab_wks += $objet_wks

    # Limpa as variáveis utilizadas no ciclo.
    $Error.clear()
    Remove-Variable -Name hotfix_result*       
    Remove-Variable -Name wks_err*
    Remove-Variable -Name pending_reboot_result*
}

# Ordena os resultados
$tab_wks = $tab_wks | Sort-Object “Workstation Name”

# Converte as tabelas para ficheiros HTML
$body_wks = $tab_wks | ConvertTo-HTML -head $a

# Exporta os ficheiros HTML para disco
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$body_wks | Out-File $output_wks

## Caso queiram enviar os ficheiros HTML para análise via e-mail.
## send-mailmessage -to “username@domain” -from “username@domain” 
-subject “Hofix Result” -body ($body, $body_srv | out-string) 
-BodyAsHTML -SmtpServer “X.X.X.X”

Depois de executado o script este é o output:
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Nunca é de mais repetir que é muito importante que as empresas dotem os seus sistemas de IT com ferramentas de gestão de up-
dates para saberem o estado da instalação dos mesmos no parque. Apesar de ser melhor do que nada, não basta configurar o Win-
dows Update para instalar automaticamente os updates porque pode existir algum problema com o pc/cliente do Windows Update 
e os updates não estarem a ser instalados. 

Existem muitas opções no mercado de gestão de updates ,e algumas delas gratuitas, onde destacamos naturalmente o WSUS da 
Microsoft.


