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SEGURANÇA � Introdução à Segurança no FreeBSD1 DesriçãoSegurança é uma função que omeça e termina om o administrador do sistema. Enquantotodo sistema BSD UNIX R©multi-usuário tem alguma segurança nativa, o trabalho de riar e mantermeanismos adiionais de segurança para ontrolar aqueles usuários �honestos� é provavelmente umadas grandes e solitárias tarefas do sysadmin.Máquinas estão seguras somente quando voe as faz assim, e o interesse por segurança está sempreompetindo om a neessidade humana por onveniênia.Sistemas UNIX, em geral, são apazes de exeutar um grande número de proessos simultâneos emuitos destes proessos operam omo servidores, signi�ando que entidades externas podem onetare onversar om eles. À medida que os mini-omputadores e mainframes de ontém tornaram-se osmiro-omputadores de hoje, e à medida que os omputadores foram se onetando em redes e asredes se onetaram entre elas, segurança passou a ser assunto mais importante.A melhor maneira de implementar segurança é através de amadas, omo se fosse uma �ebola�.Em resumo, o que voê preisa fazer é ter tantas amadas de proteção quanto lhe for onveniente eentão monitorar uidadosamente o sistema ontra invasões. Voê não preisa exagerar em suas on-�gurações de proteção, ou irá interferir om a possibilidade de deteção, e a deteção é isoladamenteum dos aspetos mais importantes de qualquer meanismo de segurança. Por exemplo, faria pouosentido de�nir o �ag shg (veja h�ags(1)) em ada binário do sistema, porque enquanto isto podetemporariamente proteger os binários, irá impedir que um intruso que obteve aesso ao seu sistemafaça um alteração que seria failmente detetada e isso levaria seus meanismos de segurança a nunadetetarem o intruso ou a falha que foi explorada.Segurança de sistema também está relaionada om várias formas de ataque, inluindo ataquesque tentam travar, ou de alguma forma impedir o uso ou funionamento do sistema, mas que nãotentam omprometer a onta root. Preoupações om segurança podem ser divididas em diversasategorias:
• Ataque de negação de serviços (DoS - Denial of Servie attaks).
• Comprometimento de ontas de usuário.
• Comprometimento do root através de servidores aessíveis.
• Comprometimento do root via ontas de usuários.
• Criação de portas de aesso landestinas (bakdoors).Um ataque de negação de serviço é uma ação que tornam indisponíveis à máquina os reursosneessários. Tipiamente, um ataque DoS é um meanismo de força bruta que tenta travar ou entãotornar a maquina temporariamente inutilizável �entupindo� um serviço ou a apaidade da rede.Alguns ataques DoS tentam tirar vantagem de falhas na amada de rede para travar a máquinaom um únio paote. Este último somente pode ser orrigido apliando a orreção da falha aokernel. Ataques a servidores frequentemente podem ser orrigidos por uma on�guração adequadados limites da arga que os servidores impõem ao sistema sob ondições adversas. Ataques de forçabruta por rede são muito difíeis de tratar. Um ataque por paote falsi�ado (spoofed-paket), porexemplo, é quase impossível de parar, oloando seu sistema repentinamente fora da internet. Elepode não ser apaz de oloar seu equipamento fora de operação, mas ele pode saturar sua onexãoom a internet.Um ataque às ontas de usuário é até mais omum que um ataque DoS. Muitos administradoresde sistema ainda exeutam servidores padrão de telnetd, rlogind, rshd e ftpd em suas máquinas. Estes1



servidores, por padrão, não operam dentro de onexões riptografadas. O resultado é que se voêtem qualquer base de usuários de tamanho moderado, um ou mais dos seus usuários que onetamem seu sistema de um loal remoto (o qual é o mais omum e onveniente meio de onetar a umsistema) terão a sua senha desoberta. O administrador de sistema atenioso irá analizar seus logs deaesso remoto busando por endereços de origem suspeita mesmo para autentiações bem suedidas.Deve-se sempre assumir que uma vez o intruso tem aesso à onta de usuário, ele pode tomara onta de root. De qualquer forma, a realidade é que em um sistema bem seguro e om boamanutenção, aessar uma onta de usuário não irá neessariamente dar ao intruso aesso ao root.Esta distinção é importante porque sem o aesso à onta de root o intruso geralmente não poderáesonder suas pistas e talvez, melhor ainda, esteja apto somente a nada mais que bagunçar os arquivosdo usuário, ou travar a máquina. O omprometimento da onta de usuário é muito omum porqueusuários tendem a não tomar as preauções que um administrador de sistema toma.Administradores de sistema preisam ter em mente que existem potenialmente muitas maneirasde violar uma onta root em uma máquina. O intruso pode onheer a senha de root, o intrusopode enontrar uma falha em um servidor rodando om o usuário root e obter aesso através deuma onexão de rede para este servidor, ou o intruso pode onheer uma falha em um programaom privilégios de root que permite ao intruso violar a onta root uma vez que ele tenha invadido osistema através de uma onta de usuário. Se um intruso enontrou uma maneira de violar a ontade root em uma máquina, ele pode não ter a neessidade de instalar um bakdoor. Muitas das falhasem ontas root enontradas e orrigidas até hoje envolveram um onsiderável esforço do intruso paralimpar suas pistas, então a maioria dos intrusos instala uma porta de aesso (bakdoor). Um bakdoorfornee ao intruso uma maneira fáil e onveniente de retomar o aesso pela onta de root do sistema,mas isto permite ao administrador de sistema uma maneira onveniente para detetar a intrusão.Medidas de segurança sempre podem ser implementadas através de amadas, omo se fosse uma�ebola� e podem ser ategorizadas omo se segue:
• Protegendo a onta root e ontas do sistema.
• Protegendo serviços que exeutam omo root e binários SUID/SGID.
• Protegendo ontas de usuários.
• Protegendo o arquivo de senhas.
• Protegendo o núleo do kernel, dispositivos raw e sistema de arquivos.
• Deteção rápida de mudanças indevidas feitas no sistema.
• Paranóia.2 Protegendo a onta root e ontas do sistemaPrimeiramente, não pera tempo protegendo as ontas do sistema se voê não protegeu a ontaroot. A maioria dos sistemas tem uma senha atribuída à onta root. A primeira oisa que voêfaz é assumir que a senha está sempre omprometida. Isso não sigini�a que voê deve remover asenha. A senha é quase sempre neessária para o aesso ao onsole da máquina. O que isso signi�aé que voê não deve possibilitar o uso da senha fora do onsole ou possivelmente om o omandosu(1). Por exemplo, erti�que-se de que seus terminais pty estão espei�ados omo sendo inseureno arquivo /et/ttys de modo que logins diretos omo root via telnet ou rlogin serão rejeitados.Se estiver usando outros serviços de login tais omo sshd, erti�que-se de que logins diretos omoroot estão desabilitados também. Voê pode fazer isso editando seu arquivo /et/ssh/sshd_on�g,e erti�ando-se de que PermitRootLogin está ajustada para NO. Considere ada método de aesso,2



serviços tais omo FTP frequentemente são uma breha no sistema. Logins diretos omo root somentedevem ser permitidos através do onsole do sistema.Certamente, omo um administrador do sistema voê tem que ser apaz de usar a onta root,assim nós abrimos alguns furos. Mas nos erti�amos que estes furos exijam uma senha adiionalpara operar. Uma maneira para fazer o root aessível é adiionar ontas apropriadas ao grupo wheel(em /et/group). Os membros oloados no grupo wheel são permitidos usar su para root. Voênuna deve dar aos membros do sistema aesso nativo ao wheel oloando-os no grupo wheel em suaentrada no arquivo de senhas. Contas do sistema devem ser oloadas em um grupo sta�, e então seradiionados ao grupo wheel através do arquivo /et/group. Somente aqueles membros que realmenteneessitam ter aesso root devem ser oloados no grupo wheel. É possivel também, quando usarum método de autentiação tal omo Kerberos, usar o arquivo .k5login do Kerberos na onta rootpara permitir um ksu(1) para root sem ter que oloar qualquer um no grupo wheel. Esta pode ser amelhor solução visto que o meanismo wheel ainda permite que um intruso viole o root se onseguirseu arquivo de senhas e invadir uma onta do sistema. Enquanto ter o meanismo wheel é melhordo que nada, esta não é neessariamente a opção mais segura.Uma maneira indireta de proteger ontas do sistema, e �nalmente aesso root é usar um método delogin de aesso alternativo e fazer o que é onheido omo �oloar estrela� em senhas riptografadaspara as ontas do sistema. Usando o omando vipw(8), pode-se substituir ada instânia de uma se-nha riptografada om um únio aráter �*�. Este omando atualizará o arquivo /et/master.passwde a base de dados de usuários/senhas para desabilitar logins autentiados por senha.Uma entrada de ontas do sistema omo:foobar:R9DT/Fa1/LV9U:1000:1000::0:0:Foo Bar:/home/foobar:/usr/loal/bin/tshDeveria ser troada para:foobar:*:1000:1000::0:0:Foo Bar:/home/foobar:/usr/loal/bin/tshEsta mudança impedirá que logins normais oorram, visto que a senha riptografada nunaombina om �*�. Com isto feito, os membros do sistema devem usar um outro meanismo parase autentiar tais omo kerberos(1) ou ssh(1) usando um par de haves públia/privada. Quandousar algo omo o Kerberos, geralmente deve-se proteger as máquinas que exeutam os servidoresKerberos e sua estação de trabalho desktop. Quando usar um par de haves públia/privada omssh, geralmente deve proteger a máquina que está sendo usada para fazer login (tipiamente, suaestação de trabalho). Uma amada adiional de proteção pode ser adiionada ao par de havespela senha que protege o par de haves ao riá-las om ssh-keygen(1). Sendo apaz de �oloarestrela� nas senhas para ontas também garante que os membros do sistema podem apenas fazerlogin através de métodos de aesso seguros que voê riou. Isto força todos os membros do sistemaa usar onexões seguras, riptografadas para todas as seções, que feham um furo importante usadopor muitos invasores: sni�ng na rede de uma máquina menos segura.Os meanismos mais indiretos de proteção também assumem que voê está logando de um servidormais restritivo para um servidor menos restritivo. Por exemplo, se sua máquina prinipal estáexeutando todos os tipos de serviços, sua estação de trabalho não deve exeutar algum. Paraque sua estação de trabalho seja razoalvelmente segura voê deve exeutar o mínimo de serviçospossíveis, inluindo até nenhum serviço, e voê deve exeutar uma proteção de tela protegida porsenha. Naturalmente, dando aesso físio a uma estação de trabalho para um ataante pode quebrarqualquer tipo de segurança que voê oloou. Isto é de�nitivamente um problema que voê deveonsiderar, mas voê também deve onsiderar o fato de que a grande maioira da violações oorremremotamente, através da rede, de pessoas que não têm aesso físio à sua estação de trabalho ouservidores. 3



Usar algo omo o Kerberos também te dá a habilidade de desativar ou troar a senha para asontas do sistema em um lugar, e ter efeito imediatamente em todas as máquinas em que os membrosdo sistema podem ter uma onta. Se uma onta de um membro do sistema for omprometida, ahabilidade de troar imediatamente sua senha em todas as máquinas não deve ser desonsiderada.Com senhas separadas, troar a senha em N máquinas pode ser um problema. Voê também podeimpor restrições de troa de senha om Kerberos: não somente um tiket Kerberos pode ser feitopara timeout após um tempo, mas o sistema Kerberos pode exigir que o usuário esolha uma novasenha após um erto período de tempo (digamos, uma vez ao mês).3 Protegendo serviços que exeutam omo root e BináriosSUID/SGIDO administrador de sistemas prudente somente exeuta serviços que neessita, nem mais, nemmenos. Esteja previnido que serviços de tereiros são frequentemente os mais sujeitos a falhas. Porexemplo, exeutando uma versão antiga do imapd ou popper é omo dar um tiket root universal parao mundo inteiro. Nuna exeute um serviço que voê não veri�ou om uidado. Muitos serviçosnão preisam ser exeutados omo root . Por exemplo, os daemons ntalk, omsat, e �nger podemser exeutados em sandboxes espeiais de usuário. Um sandbox não é perfeito, a menos que voêatravesse por uma quantidade grande de problemas, mas a abordagem da ebola à segurança aindapermanee: se alguém puder entrar através de um servidor exeutando em um sandbox, ele ainda temque quebrar o sandbox. Quanto mais amadas o ataante deve quebrar, mais baixa a probabilidadede seu suesso. Furos envolvendo root foram enontrados historiamente em todos os serviços quesempre exeutam omo root, inluindo serviços básios do sistema. Se voê esta usando uma máquinaatravés da qual pessoas somente fazem login via sshd e nuna via telnetd ou rshd ou rlogind, entãodesligue estes serviços!O FreeBSD agora por padrão exeuta ntalkd, omsat, e �nger em um sandbox. Um outro pro-grama que pode ser andidato para exeutar em um sandbox é o named(8). O /et/defaults/r.onfinlui os argumentos neessários para exeutar o named em um sandbox em um formulário omen-tado. Dependendo se voê está instalando um sistema novo ou atualizando um sistema existente,ontas espeiais de usuário usadas por estes sandboxes podem não estar instaladas. O administradorde sistemas prudente pesquisa e implementa sandboxes para serviços sempre que possível.Há um número de outros serviços que tipiamente não exeutam em sandboxes: sendmail, popper,imapd, ftpd, e outros. Há alternativas para alguns destes, mas instalá-las pode exigir mais trabalhodo que voê está disposto a exeutar (o fator onveniênia ataa outra vez). Voê pode ter queexeutar estes serviços omo root e on�ar em outros meanismos para detetar violações que podemoorrer através deles.Os outros furos om grande potenial root em um sistema são os binários suid-root e sgid ins-talados no sistema. A maioria destes binários, tais omo rlogin, residem em /bin, /sbin, /usr/bin,ou /usr/sbin. Enquanto nada é 100% seguro, os binários suid e sgid padrões do sistema podemser onsiderados razoalvelmente seguros. Apesar disso, furos root são enontrados oasionalmentenestes binários. Um furo root foi enontrado no Xlib em 1998 que fez o xterm (que é tipiamentesuid) vulnerável. É melhor estar seguro do que lamentar-se e o administrador de sistemas prudenterestringirá binários suid, somente aqueles que são usuários do sistema devem exeutar, a um grupoespeial que somente estes usuários podem aessar, e omeça a se livrar (hmod 000 ) de todos osbinários suid que ninguém usa. Um servidor sem monitor geralmente não neessita um binário xterm.Binários sgid podem ser quase sempre perigosos. Se um intruso puder violar um binário sgid-kmem, ointruso provavelmente será apaz de ler o /dev/kmem e assim ler o arquivo de senhas riptografadas,omprometendo potenialmente qualquer onta om senha. Alternativamente um intruso que violeo grupo kmem pode monitorar as telas pressionadas enviadas através dos terminais pty, inluindopty's usados por usuários que fazem login através de métodos seguros. Um intruso que viole o grupo4



tty pode esrever para quase todos os tty de usuário. Se um usuário estiver exeutando um programaou emulador no terminal om araterístia de simulação de telado, o intruso pode gerar poteni-almente um data stream que oasiona o terminal do usuário a exeutar um omando, que é entãoexeutado omo esse usuário.4 Protegendo Contas de UsuáriosContas de usuário geralmente são as mais difíeis de proteger. Enquanto voê pode impor res-trições de aesso Draonianas em ontas do sistema e oloar �estrela� nas suas senhas, voê nãopode ser apaz de fazer algo assim om todas as ontas gerais de usuário que voê pode ter. Sevoê tiver ontrole su�iente, então voê pode onseguir e ser apaz de proteger as ontas de usuárioorretamente. Se não, voê simplesmente tem que ser mais vigilante na monitoração daquelas ontas.O uso do ssh e Kerberos para ontas de usuário é mais problematia, devido à administração extrae suporte ténio requeridos, mas ainda uma solução muito boa omparada a um arquivo de senhasriptografadas.5 Protegendo o Arquivo de SenhasA únia maneira erta é oloar �*� em quantas senhas voê puder e usar ssh ou Kerberos para oaesso daquelas ontas. Mesmo que o arquivo de senhas riptografadas (/et/spwd.db) possa somenteser lido pelo root, pode ser possível para um intruso obter aesso de leitura a esse arquivo mesmo seo ataante não pode obter aesso de esrita root.Seus sripts de segurança devem sempre veri�ar e relatar mudanças ao arquivo de senhas (vejaa seção Veri�ando integridade de arquivos abaixo).6 Protegendo o Kernel Core, Raw Devies, e sistemas de ar-quivosSe um ataante violar o root ele pode fazer quase que qualquer oisa, mas há ertas onveniênias.Por exemplo, a maioria dos kernels modernos tem um ontrolador de dispositivo farejador (sni�ng)de paotes embutido. No FreeBSD é hamado dispositivo bpf. Um intruso tentará geralmenteexeutar um farejador (sni�er) de paotes em uma máquina omprometida. Voê não neessita darao intruso esta apaidade e a maioria dos sistemas não devem ter o dispositivo bpf ompilado.Mas mesmo se voê desligar o dispositivo bpf, voê ainda tem /dev/mem e /dev/kmem parapreoupar-se. De qualquer forma, o intruso pode ainda esrever em raw disk devies. Também,há outra araterístia no kernel hamada arregador de módulo, kldload(8). Um intruso ousadopode usar um módulo KLD para instalar seu próprio dispositivo bpf, ou outro dispositivo de farejar(sni�ng), em um kernel funionando. Para evitar estes problemas voê tem que exeutar o kernelem um nível de segurança elevado, pelo menos seurelevel 1. O seurelevel pode ser ajustado omsystl na variável kern.seurelevel. Uma vez que voê ajustou o seurelevel para 1, aesso de esritaa raw devies estarão negados e �ags espeiais h�ags, tais omo shg, serão reforçadas. Voê devetambém assegurar que a �ag shg esteja ajustada em binários ritios de iniialização, diretórios, earquivos sript - tudo que omeça a exeutar até o ponto onde o seurelevel é ajustado. Isto pode serum exagero, e atualizar o sistema é muito mais difíil quando voê opera em um nível de segurançaelevado. Voê pode aertar e exeutar o sistema em um nível de segurança elevado mas não ajustara �ag shg para ada arquivo e diretório do sistema . Outra possibilidade é simplesmente montar o/ e /usr apenas leitura. Deve-se notar que ser Draoniano demais no que voê tenta proteger podeimpedir toda importante deteção de uma invasão.5



7 Veri�ando Integridade de Arquivo: Binários, Arquivos deCon�guração, Et.Quando a oisa realmente aonteer, voê pode somente proteger sua on�guração ore do sistemae arquivos de ontrole muito antes do fator onveniênia elevar-se à sua abeça. Por exemplo, usandoh�ags para ajustar o bit shg na maioria dos arquivos em / e /usr é provavelmente improdutivo,porque enquanto se pode proteger os arquivos, feha-se também uma janela de deteção. A últimaamada de sua ebola de segurança é talvez a mais importante - deteção. O resto da sua segurançaé inútil (ou, pior, oferee a voê um falso senso de segurança) se voê não puder detetar invasõespoteniais. A metade do trabalho da ebola é atrasar o ataante, preferenialmente do que pará-lo,a �m de dar ao lado da deteção da equação uma oportunidade de pegá-lo no ato.A melhor maneira de detetar uma invasão é prourar por arquivos modi�ados, perdidos ouinesperados. A melhor maneira de prourar por arquivos modi�ados é de outro sistema (frequen-temente entralizado) om aesso limitado. Esrevendo seus sripts de segurança no sistema omaesso limitado extra-seguro faz-se na maioria das vezes invisíveis para ataantes poteniais, e istoé importante. A �m de onseguir vantagem máxima voê geralmente tem que dar à máquina omaesso limitado, aesso signi�ante às outras máquinas no loal, geralmente fazendo a exportaçãoNFS apenas leitura das outras máquinas para a máquina om aesso limitado, ou riando o par dehaves ssh para permitir à máquina om aesso limitado fazer ssh para outras máquinas. À exeçãodo seu tráfego de rede, o NFS é o método menos visível - permitindo que voê monitore o sistemade arquivos em ada máquina liente não detetada virtualmente. Se seu servidor om aesso limi-tado está onetado às máquinas lientes através de um swith, o método NFS é frequentemente amelhor esolha. Se seu servidor om aesso limitado está onetado as máquinas lientes através deum hub, ou através de diversas amadas de roteamento, o método NFS pode ser inseguro demais(network-wise) e usar ssh pode ser a melhor esolha mesmo om audit-trail traks que o ssh oloa.Uma vez que voê da a máquina om aesso limitado, ao menos aesso leitura aos sistemaslientes supostos a monitorar, voê deve esrever sripts para fazer a monitoração real. Dado umamontagem NFS, voê pode esrever sripts de simples utilitários do sistema tais omo �nd(1) emd5 (1). É melhor fazer �siamente o md5 dos arquivos da máquina liente ao menos uma vez pordia, e para testar arquivos de ontrole tais omo aqueles enontrados em /et e /usr/loal/et atémais frequentemente. Quando diferenças são enontradas, relativas à base de informação md5 que amáquina om aesso limitado sabe, deve-se mostrar para um administrador do sistema, para que eleveri�que isso. Um bom sript de segurança veri�ará também por binários suid inapropriados e porarquivos novos ou deletados em partições do sistema tais omo / e /usr.Quando usar ssh em vez do NFS, esrever o sript de segurança é muito mais difíil. Voêessenialmente tem que opiar om sp os sripts para a máquina liente a �m de exeutá-los,fazendo-os visíveis, e por segurança voê neessita também opiar om sp os binários (tais omo�nd) que aqueles sripts usam. O liente ssh na máquina liente pode já estar omprometido. Demodo geral, usar o ssh pode ser neessario quando estiver usando links inseguros, mas ele é tambémmuito difíil de se lidar.Um bom sript de segurança veri�ará também por mudanças nos arquivos de on�guração deaesso dos usuários e membros do sistema: .rhosts, .shosts, .ssh/authorized_keys e assim por diante...Arquivos que puderam �ar fora do alane da veri�ação MD5.Se voê tiver uma grande quantidade de espaço em diso, isto pode demorar muito para exeutarem ada arquivo naquela partição. Neste aso, ajustando as �ags da montagem para desabilitarbinários suid e dispositivos naquelas partições são uma boa idéia. As opções nodev e nosuid (vejamount(8)) são as que voê preisa prourar. Voê deve provavelmente fazer a varredura de qualquermaneira, ao menos uma vez por semana, desde que o objeto desta amada detete uma invasão e sea invasão for e�az ou não.Contabilidade de proessos (veja aton(8)) é uma araterístia relativamente de baixo overhead6



do sistema operaional que pode ajudar omo um meanismo de avaliação post-break-in. É espei-almente útil em rastrear omo um intruso violou realmente um sistema, assumindo que o arquivoainda esteja intato depois que a invasão oorrer.Finalmente, sripts de segurança devem proessar os arquivos de log, e os logs deles mesmosdevem ser gerados em maneira tão segura quanto for possível - syslog remoto pode ser muito útil.Um intruso tenta obrir seus rastros, e os arquivos de log são rítios ao administrador do sistema quetentam rastrear a hora e método da invasão iniial. Uma maneira de manter um registro permanentedo arquivo de log é exeutar o onsole do sistema em uma porta serial e oletar as informações emuma base ontinua através de uma máquina segura monitorando os onsoles.8 ParanóiaUm pouo de paranóia nuna mahua. Via de regra, um administrador do sistema pode adiionarqualquer número de araterístias de segurança, desde que não afete a onveniênia e pode adiionararaterístias de segurança que alteram a onveniênia após alguma re�exão. Até mais importante,um administrador de segurança deve fazer uma mistura - se voê usar reomendações tais omoaquelas dadas por este doumento literalmente, voê entrega suas metodologias para a perspetivado ataante que também tem aesso a este doumento.9 Seção espeial em Ataques de Negação de ServiçoEsta seção obre Ataques de Negação de Serviço. Um ataque DoS é tipiamente um ataque depaote. Enquanto não há muito o que voê pode fazer ontra ataques modernos de spoo�ng quesaturam sua rede, voê pode geralmente limitar os danos assegurando que os ataques não possamderrubar seus servidores.
• Limitando server forks.
• Limitando ataques springboard (ataques de resposta ICMP, ping broadast, et.).
• Kernel Route Cahe.Um ataque DoS omum é ontra um servidor de forking que tenta fazer om que o servidor omaproessos, desritores de arquivos e memória, até que a máquina morra. O inetd (veja inetd(8))tem diversas opções para limitar este tipo de ataque. Deve-se notar que enquanto é possível impedirque uma máquina aia, não é geralmente possível impedir que um serviço seja interrompido peloataque. Leia a página de manual inetd uidadosamente e preste atenção espeí�a para as opções-, -C, e -R. Note que ataques de spoo�ng vão enganar a opção -C para o inetd, assim tipiamenteuma ombinação de opções deve ser usada. Alguns serviços standalone têm parâmetros self-fork-limitation.O sendmail tem sua opção -OMaxDaemonChildren, que tende a funionar muito melhor do quetentando usar opções de limite de arga do sendmail devido ao atraso de arga. Voê deve espei�arum parâmetro MaxDaemonChildren, quando voê iniia o sendmail, alto o bastante para segurar suaarga esperada, mas não tão alto que o omputador não pode segurar esse número de sendmailssem air. É também prudente exeutar o sendmail no modo de �la (-ODeliveryMode=queued) eexeutar o daemon (sendmail -bd) separado da exeução de �las (sendmail -q15m). Se voê aindaquiser entrega em tempo real voê pode exeutar a �la em um intervalo mais baixo, omo -q1m, masesteja erto de espei�ar uma opção MaxDaemonChildren razoável para esse sendmail para impedirfalhas em asata.O syslogd pode ser ataado diretamente e reomenda-se fortemente que voê use a opção -s sempreque possível, e a opção -a de qualquer forma. 7



Voê deve também ser bastante auteloso om serviços onnet-bak tais omo o identd reversodo tpwrapper, que pode ser ataado diretamente. Voê geralmente não preisa usar a araterístiaindent reverso do tpwrappers por esta razão.É uma idéia muito boa proteger serviços internos do aesso externo por �rewalling mantendo-osfora em seus roteadores de borda. A idéia aqui é impedir ataques de saturação de fora da sua LAN,não para proteger serviços internos de um omprometimento root baseado em rede. Con�gure sempreum �rewall exlusivo, isto é, "�rewall em tudo exeto nas portas A, B, C, D, e M-Z". Desta maneiravoê pode usar �rewall em todas as suas portas baixas exeto para determinados serviços espeí�ostais omo named (se voê é primario para uma zona), ntalkd, sendmail, e outros serviços aessíveisvia Internet. Se voê tentar on�gurar o �rewall de outra maneira - omo um �rewall inlusivo oupermissivo, há uma boa possibilidade que voê esqueça de �fehar� um par de serviços, ou que voêadiione um novo serviço interno e esqueça de atualizar o �rewall. Voê pode ainda abrir um rangede portas altas no �rewall, para permitir operações omo permissivas, sem omprometer suas portasbaixas. Também tome nota que o FreeBSD permite a voê ontrolar o range de portas usado poronexões dinâmias, através de varios net.inet.ip.portrange do systl (systl -a | fgrep portrange), quepode também failitar a omplexidade da on�guração do seu �rewall. Por exemplo, voê pode usarum range normal �rst/last de 4000 a 5000, e um range hiport de 49152 a 65535, e bloquear tudoabaixo de 4000 no seu �rewall (exeto para determinadas portas de aesso espeí�as a Internet,naturalmente).Um outro ataque DoS omum é hamado um ataque springboard - para ataar um servidor deuma maneira que faça o servidor gerar respostas que sobrearregue o servidor, a rede loal, oualguma outra máquina. O ataque mais omum desta natureza é o ataque de ping ICMP broadast.O ataante falsi�a paotes de ping spoofs enviados para o endereço de broadast da sua LAN omo endereço IP de origem atribuido a máquina real que ele deseja ataar. Se seus roteadores deborda não estiverem on�gurados para parar ping para endereços de broadast, sua LAN enrosagerando respostas su�ientes ao endereço de origem spoofed para saturar a vítima, espeialmentequando o ataante usa o mesmo truque em diferentes dúzias de endereços broadast em ima dediferentes dúzias de redes de uma vez. Ataques de broadast sobre ento e vinte megabits forammedidos. Um segundo ataque springboard omum é ontra os sistemas de relátorios de erro doICMP. Construindo paotes que geram respostas de erro ICMP, um ataante pode saturar a rede deentrada do servidor e fazer om que o servidor sature sua rede de saída om respostas ICMP. Estetipo de ataque pode também derrubar o servidor exeutando mbuf's, espeialmente se o servidor nãopode tratar as respostas ICMP geradas rápidas o bastante. O kernel do FreeBSD tem uma novaopção de ompilação hamada ICMP_BANDLIM que limita a e�áia destes tipos de ataques. Aúltima lasse prinipal de ataques springboard está relaionada a ertos serviços inetd internos taisomo o serviço eho udp. Um ataante simplesmente falsi�a um paote UDP om o endereço deorigem sendo a porta eho do servidor A, e o endereço de destino sendo a porta eho do servidorB, onde o servidor A e B estão ambos em sua LAN. Os dois servidores então lançam este paotepara frente e para trás entre si. O ataante pode sobrearregar ambos os servidores e suas LANssimplesmente injetando alguns paotes nesta maneira. Problemas similares existem om a portahargen interna. Um administrador de sistemas ompetente desligará todos estes serviços internosde teste do inetd.Ataques de paotes spoofed podem também ser usados para sobrearregar o ahe de rotas dokernel. Consulte os parâmetros net.inet.ip.rtexpire, rtminexpire e rtmaxahe do systl. Um ataquede paotes falsi�ados que usa uma origem IP aleatória fará o kernel gerar um ahe de rotastemporário na tabela de rotas, visível om netstat -rna | fgrep W3. Estas rotas tipiamente terminamem 1600 segundos ou menos. Se o kernel detetar que a tabela de rotas aheadas omeçou areser ele dinâmiamente reduz o rtexpire mas nuna diminui menos do que o rtminexpire. Há doisproblemas:1. O kernel não reage rápido o su�iente quando um servidor levemente arregado é ataado8



repentinamente.2. O rtminexpire não é baixo o bastante para o kernel sobreviver a um ataque prolongado.Se seus servidores estiveram onetados a Internet via um T3 ou melhor, pode ser prudenteanelar manualmente o rtexpire e rtminexpire via systl(8). Nuna ajuste o parâmetro de um dosdois para zero (a menos que voê queira derrubar a máquina). Ajustar ambos os parâmetros para 2segundos deve ser su�iente para proteger a tabela de rotas de um ataque.10 Casos de Aesso om Kerberos e SSHHá alguns asos om Kerberos e ssh que preisam ser dirigidos se voê pretente usá-los. KerberosV é um protoolo exelente de autentiação, mas há falhas nas apliações �kerberizadas� telnet erlogin que as fazem inadequadas para relaionamento om streams binários. Também, por padrão oKerberos não riptografa uma sessão a menos que voê use a opção -x. O ssh riptografa tudo porpadrão.O ssh funiona perfeitamente bem em ada respet exeto que ele envia haves riptografadas porpadrão. O que isto signi�a é que se voê tiver uma estação de trabalho segura guardando havesque lhe dão aesso ao resto do sistema, e voê faz ssh para uma máquina insegura, suas haves sãoaproveitadas. As haves reais não são expostas, mas o ssh instala uma porta de envio para o duraçãodo seu login, e se um ataante violar o root na máquina insegura ele pode utilizar essa porta parausar suas haves para ganhar aesso a qualquer outra máquina que suas haves abrem.Nós reomendamos que voê use o ssh em ombinação om Kerberos sempre que for possívelpara logins do sistema. O ssh pode ser ompilado om suporte a Kerberos. Isto reduz sua segurançaem haves ssh potêniamente expostas enquanto ao mesmo tempo protege senhas via Kerberos.Chaves ssh devem somente ser usadas para tarefas automatizadas de máquinas seguras (algo queo Kerberos é adequado a fazer). Nós também reomendamos que voê desligue o envio de havesna on�guração do ssh, ou que voê faça uso da opção from=IP/DOMAIN que o ssh permite emseu arquivo authorized_keys fazer a have somente aproveitáveis a entidades que fazem login demáquinas espeí�as.11 Veja também
• h�ags(1)
• �nd(1)
• md5(1)
• netstat(1)
• openssl(1)
• ssh(1)
• xdm(1) (ports/x11/xorg-lients)
• group(5)
• ttys(5)
• aton(8)
• init(8) 9



• sshd(8)
• systl(8)
• syslogd(8)
• vipw(8)12 HistóriaO paginá de manual de seurança foi originalmente esrita por Matthew Dillon e apareeu pelaprimeira vez no FreeBSD 3.1, em Dezembro de 1998.
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