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Serviços de Rede
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Serviços Estruturantes

● DHCP
– PXE

● DNS Caching
● Sincronismo de Tempo
● Logs
● Automação

– Configuração

– Inventário
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Intranet

● Arquivamento
● Impressão
● Proxy
● Diretório 

– Autenticação, Autorização, Contabilidade 
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Internet

● Web
● Domínios DNS
● E-mail

– Envio e Rebimento de Mensagens

● VPN
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Você recebeu a missão de instalar uma grande 
rede: Com todos os serviços listados 

anteriormente e mais de uma centena de 
máquinas. Qual dos serviços anteriores deveria 
se necessariamente instalados antes de instalar 

as estações da rede?
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Você recebeu a missão de instalar uma grande 
rede: Com todos os serviços listados 

anteriormente e mais de uma centena de 
máquinas. Qual dos serviços anteriores deveria 
se necessariamente instalados antes de instalar 

as estações da rede?

Resposta: DHCP e Diretório (Estações Windows)
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Configuração de Endereços IP

● Manual: O administrador de Rede configura 
manualmente as configurações IP (Endereço, 
Máscara, Roteador Padrão, Gateway, DNS) no 
ativo de rede.

● Dinâmica: O serviço entrega o próximo IP do 
RANGE (faixa de endereços IP) para o HOST.

● Estática ou Automática: O servidor fornece 
sempre o mesmo o endereço para os ativos.



 > www.boscojr.com/fg/ar/sr.pdf

DHCP

● “O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol 
(Protocolo de configuração dinâmica de host), 
é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece 
configuração dinâmica de terminais, com 
concessão de endereços IP de host, Máscara 
de sub-rede, Default Gateway (Gateway 
Padrão), Número IP de um ou mais servidores 
DNS, Número IP de um ou mais servidores 
WINS e Sufixos de pesquisa do DNS”

(Wikipedia)
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Histórico

● O DHCP foi criado para substituir o protocolo 
de configuração BOOTP, considerado 
ineficiente na configuração de grandes redes.

● RFC 2131 – Define o DHCP atual.
● O DHCP também inclui o protocolo MADCAP 

(Multicast Address Dynamic Client Assignment 
Protocol), utilizado para executar a atribuição 
de endereços multicast. 
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Configuração do Servidor DHCP 
(Software)

● Escopo Global (Valores Globais)
– Tempo do Aluguel

– Máximo tempo do Aluguel

● Escopo Específicos
– Range de Endereços IP

– Servidor de DNS

– Gateway

– Servidor de Tempo

– Etc...

● Configuração de Host estática 
– Associação IP e MAC
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Exemplo de Configuração
ISC-DHCP

option domain-name-servers 192.168.0.10;

default-lease-time 86400;

max-lease-time 604800;

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

        range 192.168.0.70 192.168.0.100;

        option subnet-mask 255.255.255.0;

        option broadcast-address 192.168.0.255;

        option routers 192.168.0.10;

}
# Entrega de IP FIXO – Utilizando o MAC,  

host aluno1 { 
      hardware ethernet 00:00:00:00:00:00; 
      fixed-address 192.168.0.11; 
}
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DHCP
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DHCP em VLANS e redes remotas 

1- O cliente DHCP  envia em broadcast 
uma mensagem de identificação 
DHCP/BOOTP (DHCPDISCOVER) na 
sub-rede 2.

2- O agente no roteador examina o 
campo do endereço IP  no cabeçalho da 
mensagem DHCP/BOOTP. Se o campo 
tiver um endereço IP igual a 0.0.0.0, o 
agente preenche-o com seu IP e 
reencaminha a mensagem para a sub-
rede remota 1 onde é recebida pelo 
servidor DHCPD.

3- A resposta do Servidor é enviada ao 
agente e esse enviar para o Host.
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Outras Informações que o DHCP 
pode fornecer

● Servidor de Tempo
● Servidor de nomes NETBIOS (WINS)
● Servidor de imagem PXE
● Caminho da imagem PXE
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PXE

● Preboot eXecution Environment – O padrão 
para inicialização de sistemas operacionais via 
Rede. A maioria das BIOS trazem suporte;

● Baseado nos protocolos DHCP e TFTP;
● Utilizada na instalação automática de servidor 

e estações DISKLESS.
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Como Funciona?

● 1: Cliente faz um “DHCP request” via broadcast;
● 2: Servidor DHCP  responde com o IP e o “next-server”, que é 

o IP do servidor de boot que contém o bootloader, ele também 
envia o nome do arquivo que deve ser usado para boot;

● 3: O Cliente contacta o servidor de boot via TFTP;
● 4: Servidor de boot responde com o bootloader.
● 5: Cliente carrega o bootloader na memoria. 
● 6: O Bootloader baixa outros arquivos necessários para iniciar 

do servidor de boot e inicia o processo de boot usando a 
imagem obtida via TFTP.
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PXE
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Configuração

option domain-name-servers 192.168.0.10;

default-lease-time 86400;

max-lease-time 604800;

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

        range 192.168.0.70 192.168.0.100;

        filename "pxelinux.0";

        next-server 192.168.0.10;

        option subnet-mask 255.255.255.0;

        option broadcast-address 192.168.0.255;

        option routers 192.168.0.10;

}
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Lab – Instalação DHCP

● Clonar Duas Máquinas Debian (DHCP, Cliente)
– Configuração do servidor DHCP

● Rede: Adaptador 1: Bridge, Adaptador 2: Rede Interna
● Instalar o pacote isc-dhcp
● No arquivo /etc/network/interfaces

– Ativar o DHCP em eth0 
– Colocar o IP 192.168.0.10 em eth1

● No arquivo /etc/dhcp/dhcpd.conf Estabelecer o Escopo 192.168.0.0/24 com os seguintes parâmetros
– Roteador 192.168.0.10
– Mascara 255.255.255.0
– Servidor de DNS 192.168.0.10

● Reiniciar o serviço DHCP

– Configuração de Rede do Cliente Debian
● Rede: Adaptador 1: Rede Interna
● No arquivo /etc/network/interfaces

– Ativar o DHCP em eth0

● Reiniciar a máquina
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Lab – PXE

● Clonar Duas Máquinas Debian (DHCP, Cliente)
– Configuração do servidor DHCP

● Inserir as diretivas filename e next-server no arquivo 
/etc/dhcp/dhcpd.conf

● Instalar xinetd, tftpd
● Configurar o tftpd no xinetd no arquivo /etc/xinet.d/tftp

service tftp
{

disable = no
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /var/lib/tftpboot
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4

}

● Baixar os arquivo de imagem no diretório /var/lib/tftpboot
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Considerações de Segurança

● Guarda de Logs de associação IP vs MAC 
(verificar leis e politica de segurança)

● Tempos de Aluguel baixos: Evita esgotamento 
da faixa de IPs.

● Ataques:
– DHCP Starvation

– DHCP Spoofing
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DHCP “Starvation”

● É um ataque onde o atacante manda inúmeras 
requisições DHCP (DHCP Request) para o 
servidor DHCP usando endereços MAC falsos, 
o objetivo é esgotar os intervalo de endereços 
disponível para configuração (lease).

● O objetivo deste tipo de ataque é tornar o 
servidor DHCP inoperante (DoS)
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DHCP Server Spoofing

● A falsificação do servidor de DHCP consiste em tornar 
o servidor DHCP indisponível e passar a responder 
requisições DHCP em seu lugar.

● O objetivo é fazer com que os dispositivos da rede 
usem um roteador ou um servidor de DNS controlado 
pelo atacante.

● Desta forma é possível fazer todo tráfego do alvo 
passar por um ponto onde pode ser capturado 
(Sniffer) e modificado (MitM), ou ainda fazer o alvo 
acessar um site falso.
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DHCP Server Spoofing

Fonte: CCNA Security - Official Exam Certification Guide
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Mitigação: Ataques DHCP

● DHCP Snooping: Ao habilitar esse recurso as portas são todas as 
portas são colocadas em um estado conhecido como “untrusted” (não 
confiável) neste estado a porta não pode receber DHCP OFFER e DHCP 
ACK (mensagens enviadas pelo Servidor DHCP). Sendo assim um 
servidor DHCP neste porta não responde.
– Sintaxe: ip dhcp snooping limit rate rate

● Note a possibilidade de limitar a quantidade de mensagens DHCP por 
segundo, isso dificultaria a um atacante esgotar os espaço de endereços 
do servidor DHCP:
– Sintaxe: ip dhcp snooping limit rate rate

– Ex.: # ip dhcp snooping limit rate 3

● O passo seguinte é configurar como “trusted” a porta do servidor DHCP:
– # interface interface

– # ip dhcp snooping trust

Fonte: CCNA Security - Official Exam Certification Guide



 > www.boscojr.com/fg/ar/sr.pdf

Mitigação: Ataques DHCP

● Exemplo de configuração
– Switch# conf t

– Switch(config)# ip dhcp snooping (escopo global)

– Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 20 (só vlan 20)

– Switch(config)# interface GigabitEthernet1/8

– Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust

Fonte: https://supportforums.cisco.com/pt/blog/153731
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Mitigação: Ataques DHCP

Fonte: Zubidah (2012)
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Considerações Finais

● Serviços podem ser instalados em ordens 
aleatórias, mas conhecer a interdependência 
do serviços pode ajudar na hora da 
implantação do ambiente

● Ao instalar serviços devem se entender quais 
as recomendações para uma instalação 
segura.



 > www.boscojr.com/fg/ar/sr.pdf

FIM


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

